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Sammanfattning  
Omvårdnad på distans är ett växande område i västvärlden. Sjukvårdsrådgivning via 
telefon sysselsätter allt fler sjuksköterskor. Arbetet innebär att bedöma, hänvisa och ge 
råd i till inringare i hälso- och sjukvårdsfrågor. Syftet med studien var att undersöka 
sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon. Metoden 
var en litteraturstudie. Med inspiration av innehållsanalys bearbetades två kvantitativa 
och nio kvalitativa studier. Resultatet utmynnade i tre kategorier: Samtal och inringare, 
Omvårdnad och yrkesroll, Organisation och teknik. Kategorierna representerar olika 
delar av arbetsmiljön och arbetsvillkoren som en telefonsjuksköterska verkar inom. 
Telefonsjuksköterskorna upplevde att de trots distansen till inringaren arbetade med 
omvårdnad, detta genom sin röst och kommunikation. Avsaknad av synintryck 
försvårade samtalen, både i bedömningen och etiskt då telefonsjuksköterskan aldrig 
kunde vara säker på inringarens identitet. Resultatet visar på behov av ytterligare 
utbildning inför arbetet som telefonsjuksköterska. Forskning behövs kring användandet 
av det datoriserade beslutstödet samt innehållet, för att telefonsjuksköterskan ska kunna 
göra adekvata bedömningar och rätt hänvisningar. Kommunikation är det främsta 
verktyget i arbetet med sjukvårdsrådgivning via telefon, fortlöpande utbildning som 
fokuserar på detta bör erbjudas till telefonsjuksköterskor.  
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Abstract 
Telenursing is a growing concept within the western society. More nurses are employed 
by medical care hotlines. It involves estimating medical situations, referring, and giving 
counseling advice. The purpose of this study was to investigate nurses experiences with 
executing their profession over the phone. The method was a literature study, with 
inspiration drawn from content analysis. Two quantitative and nine qualitative studies 
were discussed and resulted in three categories: Calls and callers, Nursing and 
profession, Organizational structure and technique. These categories represent the 
various parts of the working environment and conditions that a telenurse operates 
within. Despite the physical distance to the caller, the telenurses still felt they were 
nursing, using their voices and communication. Lack of visual impressions can be a 
cause of obstruction for telenurses in judging the callers condition, but also in an ethical 
sense since the nurse could never be confident in the callers identity. The result of this 
study identifies a need for further education as a preparation to becoming a telenurse. 
Research is needed regarding the usage of computerized decision aid, to make adequate 
judgements and thus giving the correct referrals. Communications is the key tool for 
telenursing, and further education that focuses on improving this should be given to 
employees within the field.  
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INLEDNING  

Sjukvårdsrådgivning via telefon är ett fenomen som under 2000-talets början har 
utvecklats och växt i många länder i västvärlden och idag erbjuds tjänsten till invånare i 
USA, Kanada, Australien, Sverige, Storbritannien, Danmark och Nederländerna 
(Ernesäter, 2012; Purc-Stephenson & Thrasher, 2010). Syftet med telefonrådgivningen 
är att öka tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Genom att använda samma 
beslutsstödsystem och riktlinjer skapas samstämmighet i bedömningar av inringarens 
vårdbehov. Idag arbetar 1200 sjuksköterskor med sjukvårdsrådgivning inom 1177, 
tillsammans svarar de på cirka 4,5 miljoner samtal per år (Inera, 2017). Inera AB är ett 
bolag som ägs av Sveriges landsting och regioner. Tjänster inom Inera är exempelvis 
1177, vårdguiden och vårdhandboken (Inera, 2015). Arbetet med att ge 
sjukvårdsrådgivning via telefon inom det nationella telefonnumret 1177 innebär att 
bedöma vårdbehov och att ge råd till inringare rörande hälso- och sjukvårdsproblem 
(Wahlberg & Wredling, 1999). Problem som inringarna presenterar kan variera och 
inkludera allt från vanliga infektionssjukdomar till mer akuta tillstånd. (Wahlberg & 
Wredling, 1999; Knowles, O’Cathain, Morrell, Munro, & Nicholl, 2002). I arbetet med 
sjukvårdsrådgivning via telefon är telefonsjuksköterskan ofta den första kontakten 
inringaren har med hälso- och sjukvården (Andersson Bäck, 2008). Ett av syftena med 
att erbjuda sjukvårdsrådgivning är att reducera kostnader genom att hänvisa patienterna 
till rätt vårdinstans direkt och minska antalet fysiska besök hos vårdgivare (Leppänen, 
2002). När telefonsjuksköterskan gör rätt bedömning och ger adekvata egenvårdsråd 
kan 56,1 % av tänkta primärvårdsbesök undvikas (Marklund, Ström, Månsson, 
Borgquist, Baigi, & Fridlund, 2007). Telefonsjuksköterskan fungerar på så sätt som en 
portvakt till vården (Holmström & Dall'Alba, 2002; Leppänen, 2009). De beslut som 
telefonsjuksköterskan måste ta upplevs inte alltid i linje med sjuksköterskans ansvar, 
nämligen omvårdnad och patientens välbefinnande. Det leder till en konflikt där 
telefonsjuksköterskan å ena sidan vill spara de läkartider som finns till dem som 
verkligen behöver men å andra sidan upplever att alla patienter har rätt till att få sina 
problem utredda av en läkare så fort som möjligt (Holmström & Dall'Alba, 2002). 

BAKGRUND  

Sjukvårdsrådgivning  via  telefon      

Utöver sjukvårdsrådgivning 1177 finns det flera olika sätt att via telefon få kontakt med 
hälso- och sjukvården i Sverige. Allmänheten kan till exempel kontakta vårdcentraler, 
SOS alarm, läkemedelsupplysning och giftinformationscentraler för att få professionella 
råd och bedömningar (Leppänen, 2008). Sjukvårdsrådgivning via telefon blev en del av 
regionernas hälso- och sjukvårdstjänster år 2003 och det nationella telefonnumret 1177 
introducerades i Sverige år 2006. Alla regioner och landsting i landet är anslutna (Inera, 
2017). Denna uppsats fokuserar på den sjukvårdsrådgivning som sker inom ramarna för 
det nationella telefonnumret 1177.  
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Svensk sjuksköterskeförening gav 2011 tillsammans med föreningen för 
telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård ut en kompetensbeskrivning för 
telefonsjuksköterska. Där används begreppet telefonsjuksköterska genomgående för att 
beskriva en sjuksköterska som arbetar med att ge sjukvårdsrådgivning via telefon 
(Svensk sjuksköterskeförening & föreningen för telefonrådgivning inom hälso- och 
sjukvård, 2011). Sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning via telefon 
kommer i uppsatsen vidare att benämnas telefonsjuksköterskor. 

Termen som genomgående används för att beskriva telefonsjuksköterskans arbete är 
telenursing, på svenska teleomvårdnad (Holmström & Dall'Alba, 2002; Knowles et al, 
2002; Wahlberg & Wredling, 1999). Enligt Cochrane bibliotekets ämnesordslista 
definieras teleomvårdnad som att förmedla omvårdnadstjänster på distans via 
telekommunikation (Cochrane library, 2017). Telekommunikation kan innebära 
användandet av många olika typer av teknologi för att förmedla omvårdnad på distans. 
Exempel på dessa är videosamtal, textmeddelanden, och kommunikation via webbsidor, 
men det vanligaste sättet att förmedla teleomvårdnad i västvärlden idag är via 
telefonsamtal (Duarte Souza- Junior, Costa Mendes, Mazzo, & Godoy, 2015). 

Sjukvårdsrådgivning via telefon har utvecklats som ett resultat av allmänhetens 
efterfrågan på sjukvårdstjänster utanför kontorstid och på helger. 
Sjukvårdsrådgivningscentralerna bemannas av sjuksköterskor som gör bedömningar av 
inringarens tillstånd och hänvisar till egenvård eller rätt vårdinstans (Purc-Stephenson & 
Thrasher, 2010). Målet med utvecklingen av sjukvårdsrådgivning via telefon i Sverige 
är att ge vårdsökande större tillgänglighet till hälso- och sjukvården, att ge säkra och 
likvärdiga bedömningar av vårdbehov och att underlätta vårdprocessen för de 
vårdsökande. Detta innebär en lägre kostnad för landsting och regioner då det resulterar 
i färre vidare kontakter med hälso- och sjukvården (Förvaltningsplan för 
sjukvårdsrådgivningen, 2013).  

En telefonsjuksköterskas arbete består av att ta samtal från inringare, bedöma deras 
vårdbehov genom att lyssna på deras berättelser om symtom och tillstånd och sedan 
presentera en åtgärd för problemet (Greenberg, 2009). De åtgärder som 
telefonsjuksköterskan har till sitt förfogande är råd om egenvård, information och 
kontaktuppgifter till andra delar av hälso- och sjukvården, inbokat besök för att träffa en 
läkare, råd om ett besök på akutmottagningen samt att larma en ambulans (Wahlberg & 
Wredling, 1999). 

Miljön och tekniken på en sjukvårdsrådgivningscentral är till stor del uppbyggd på 
samma sätt som den på en kundtjänstcentral. En generell beskrivning av en 
kundtjänstcentral är enligt Andersson Bäck (2008) att den bygger på teknik så som 
telefoni, IT och program för beslutstöd. Det innefattar även teknik som fördelar 
inkommande samtal mellan anställda. Telefonsjuksköterskorna sitter vid ett skrivbord i 
ett öppet kontorslandskap. Arbetsredskapen består av ett headset och ett datoriserat 
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beslutsstöd (Knowles et al, 2002). I Sverige arbetar alla telefonsjuksköterskor inom 
1177 med ett datoriserat beslutsstöd. Beslutstödet är ett symtombaserat datorprogram 
som ger telefonsjuksköterskan tillgång till evidensbaserade riktlinjer (Ernesäter, 2012). 
Programmet är uppbyggt som en checklista där telefonsjuksköterskan kan få förslag på 
frågor att ställa baserat på de symtom som inringaren uppger. Baserat på svaren på 
frågorna ger programmet också förslag på bedömning och prioritering samt förslag på 
åtgärder (Marklund et al, 2007). Programmet tar inte hänsyn till faktorer såsom tidigare 
sjukdomshistoria och inringarens ålder när det gör rekommendationer. Sjuksköterskan 
får lov att göra rekommendationer som inte stämmer överens med förslagen från det 
datoriserade beslutsstödet (Ernesäter, 2012).  

Kontaktorsaker,  Inringare  och  deras  erfarenhet  

Det är vanligare att kvinnor kontaktar sjukvårdsrådgivningen än män. Vanligt är även 
att kontakten med sjukvårdsrådgivningen gäller en tredje part, vanligtvis ett barn 
(Röing, Rosenqvist & Holmström, 2013; Wahlberg & Wredling, 1999; Williams, 
Warren, McKim & Janzen, 2011). Det händer också att det är vuxna barn till äldre 
föräldrar som ringer (Röing & Holmström, 2015). Enligt Röing och Holmström (2015) 
har många fall av felbedömningar lett till anmälningar om vårdskada. I en stor del av 
fallen har sjuksköterskorna inte pratat med patienten direkt utan med en tredje part. De 
vanligaste grupperna som föranleder kontakt med sjukvårdsrådgivningen är barn under 
tio år och vuxna mellan 20 och 40 års ålder. Det vanligaste kontaktorsakerna är 
infektionssymtom såsom feber och diarré samt bröst- och magsmärtor (Wahlberg & 
Wredling, 1999). 

Ström, Marklund och Hildingh (2009) har studerat inringares erfarenhet av att få 
sjukvårdsrådgivning via telefon. Inringarna upplevde möjligheten till telefonrådgivning 
som en pålitlig och lättillgänglig resurs, bland annat uttrycktes att deltagande i 
beslutsprocessen, att få ett vänligt och lugnt bemötande, bekräftelse av sin möjliga 
rädsla och att bli tagen på allvar, gjorde att samtalen fick en bra utgång (Ström, 
Marklund & Hildingh, 2009; Winneby, Flensner & Rudolfsson, 2014). Pålitlighet 
menade inringarna definierades av kompetent personal och känslan av att få uppdaterad 
information. Detta ingav en känsla av trygghet och upplevelse av att kunna lita på 
råden. Lättillgängligheten upplevdes både geografiskt och fysiskt, det var lätt att få råd 
och konsultation utan att behöva ta sig till en vårdinrättning (Ström, Marklund & 
Hildingh, 2009.  

Kommunikation  i  sjukvårdsrådgivning  via  telefon.  

Kommunikationen mellan telefonsjuksköterska och inringare utgörs av både verbal och 
icke verbal kommunikation. Verbal kommunikation består av det talade språket, ord och 
fraser. Icke verbal kommunikation består av både röstläge och kroppsspråk, gester och 
miner (Eide & Eide, 2009; Wahlberg & Wredling, 1999). Verbal kommunikation och 
icke verbal kommunikation i form av röstläge står tillsammans för 45 % av den totala 
kommunikationen mellan två parter (Wahlberg & Wredling, 1999). Att ge 
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sjukvårdsrådgivning via telefon innebär att vara utlämnad till den information som 
inringaren förmedlar och som går att uppfatta med hörseln. Utöver den verbala 
kommunikationen lyssnar telefonsjuksköterskan efter exempelvis inringarens tonläge 
och andning (Holmström & Dall'Alba, 2002). Bakgrundsljud som hörs under samtalet 
är också viktiga (Greenberg, 2009). Informationen som samlas in används sedan för att 
skapa en mental bild av inringaren och dennas situation och omgivning (Edwards, 
1998). Under hela samtalet fungerar telefonsjuksköterskan som en tolk, Greenberg 
(2009) beskriver det som att telefonsjuksköterskan översätter inringarens berättelse och 
icke verbala kommunikation till hälso- och sjukvårdstermer för att kunna göra en 
bedömning av tillståndet. Vidare översätter telefonsjuksköterskan sedan hälso- och 
sjukvårdstermer till ett språk som inringaren förstår. Förmågan att tolka inringarens 
behov och att översätta rätt information tillbaka till inringaren tillåter 
telefonsjuksköterskan att ge individualiserad omvårdnad över telefon (Greenberg, 
2009).  

Omvårdnadsprocessen  i  sjukvårdsrådgivning  via  telefon.  

Greenberg (2009) har undersökt hur omvårdnadsprocessen kommer till uttryck vid 
sjukvårdsrådgivning via telefon. Processen består av tre faser, fas ett, 
informationssamlingen, börjar med att telefonsjuksköterskan startar samtalet och bjuder 
in inringaren att berätta om sitt tillstånd. Telefonsjuksköterskan lyssnar och söker 
information genom att ställa systematiska frågor kring symtomen. I denna fas jämförs 
och utesluts olika tillstånd. Fas två, informationsbearbetning, innebär att 
telefonsjuksköterskan prioriterar symtom, gör en bild av problemet och tar beslut om 
rimlig åtgärd. Under denna fas verifierar telefonsjuksköterskan sin bedömning med 
inringaren. I fas två planerar telefonsjuksköterskan hur åtgärderna ska verkställas 
genom en bedömning av inringarens resurser (Greenberg, 2009). Här arbetar 
telefonsjuksköterskan holistiskt vilket betyder att hen utgår från den situation som 
inringaren befinner sig i vid samtalet (Wahlberg, 2008). Fas tre, åtgärdsfasen, kan bestå 
av exempelvis råd om egenvård, inbokade läkarbesök eller beställning av ambulans. 
Under hela samtalet ger telefonsjuksköterskan inringaren stöd i form av till exempel 
samarbete i beslutsprocessen och bekräftelse. Samtalet avslutas genom att 
telefonsjuksköterskan sammanfattar och verifierar vad som sagts under samtalet 
(Greenberg, 2009). Runius (2008) beskriver en liknande process, indelad i fem faser, 
öppningsfasen, lyssnandefasen, analys- och bedömningsfasen, åtgärdsfasen och 
avslutningsfasen. Precis som i Greenbergs (2009) modell läggs vikt på att lyssna aktivt, 
ställa systematiska frågor och att ta hänsyn till inringarens situation och förståelse av sitt 
tillstånd vid bedömning och beslut om åtgärd (Runius, 2008).  

Problemformulering  

Sjuksköterskans främsta uppgift är att ge omvårdnad. Den teknologiska utvecklingen 
gör omvårdnad på distans till ett växande område som ställer nya krav på 
sjuksköterskan. Denna uppsats tar sin utgångspunkt i sjuksköterskors erfarenheter av att 
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arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon för att undersöka och beskriva hur denna 
form av omvårdnad fungera.  

Syfte  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med 
sjukvårdsrådgivning via telefon.  

Metod  

Design  

En allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2015). En litteraturstudie 
syftar till att beskriva och analysera inkluderade studier för att belysa kunskapsläget 
inom ett valt område (Forsberg och Wengström, 2015). Artiklarna i resultatet har 
genomgått en kvalitetsgranskning utifrån Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall 
för god vetenskaplig kvalitet.  

Datainsamling  

Inledningsvis gjordes provsökningar i databaserna Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health (Cinahl) och Public Medline (Pubmed). Detta för att bilda en förståelse 
för vilka sökord som skulle kunna användas i de systematiska sökningarna. Sökorden 
som användes var formulerade utifrån studiens syfte. Systematiska sökningar gjordes i 
databaserna Cinahl, Pubmed och Medline mellan 17-03-09 – 17-03-29. Databaserna 
valdes då de i olika grad innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 
2015). Databasen Cinahl täcker omvårdnadsforskning och forskning inom 
sjukgymnastik och arbetsterapi. Databaserna Pubmed och Medline täcker forskning 
inom medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden 
som har använts i olika kombinationer var Nurs* Experienc* (fritext), Telephone triage 
(fritext), triage (fritext), Telenursing (Cinahl heading) (Mesh i Medline) Telenurs* 
(fritext), och Telephone advice (fritext). Sökorden redovisas i tabell 1: Sökordsöversikt.  

Inklusionskriterier som användes i sökningarna var att artiklarna skulle vara 
originalartiklar eller forskningsartiklar. I databasen Cinahl användes avgränsningen 
research article för att söka på referentgranskade (peer reviewed) originalartiklar. I 
databasen Pubmed saknades en avgränsning för referentgranskade (peer reviewed) 
artiklar. I databasen Medline användes avgränsningen journal article. Artiklarna skulle 
vara publicerade mellan 2007 och 2017 för att innehålla aktuell forskning. Vidare skulle 
artiklarna vara skrivna på engelska. De skulle också belysa studiens syfte vilket var att 
undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med sjukvårdsrådgivning inom 
ramarna för den nationella sjukvårdsrådgivningen 1177 eller likvärdiga verksamheter i 
andra länder. 
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Exklusionskriterier innefattade artiklar som var reviewartiklar och artiklar som 
behandlade patientens upplevelse av sjukvårdsrådgivning via telefon, även artiklar som 
behandlade sjukvårdsrådgivning till patienter med specifika sjukdomar eller tillstånd 
uteslöts. 

 Ämnesord, subject heading i Cinahl och Medical subject headings (mesh) i Medline, 
användes för att bredda sökningen och få en uppfattning om mängden forskning på 
området (Forsberg & Wengström, 2015). Det ämnesord som närmast motsvarade ämnet 
som undersöktes och studiens syfte var Telenursing. Telenursing fanns tillgängligt som 
ämnesord i i databaserna Cinahl (subject heading) och Medline (mesh). I databasen 
Pubmed fanns inte termen telenursing som meshterm. Istället fanns meshtermen 
telehealth som inkluderar alla typer av medicin, omvårdnad och övervakning av hälsa 
och vitala parametrar via teknologi på distans. Sökningar på meshtermen telehealth gav 
alldeles för breda sökresultat i fråga om antal träffar och artiklarnas innehåll och 
användes därför inte i sökningen efter resultatartiklar. Trunkering användes vid 
sökningar i alla databaserna för att inkludera alla möjliga ändelser av sökorden, 
exempelvis användes termen nurs* istället för nurses och fångade även ord som nursing 
och nurse. Den boolska operatoren AND användes i alla sökningar som innehöll fler än 
ett sökord. Den boolska operatoren AND används för att söka artiklar som innehåller 
båda sökorden, exempelvis användes Telenurs* AND Nurs* experienc* för att söka 
artiklar som innehöll båda begreppen. Detta tillvägagångssätt gav ett smalare resultat 
som var mer specificerat utefter studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015).  

Sekundärsökning  

En av studiens resultat artiklar har hittats genom sekundärsökningar (Östlund, 2012). 
Det är en typ av sökning som innebär att studera referenslistor i artiklar som redan valts 
ut för att inte missa relevant information. Det går även att utgå från författaren för att 
hitta annan likande forskning. Så är fallet med följande artikel av Allan, Farquharson, 
Johnston, Jones, Choudhary, & Johnston (2014), Stress in telephone helpline nurses is 
associatied with failures of concentration, attention and memory, and with more 
conservative referral decisions. Delar av artikelns titel, stress in telephone helpline 
nurses, användes i en sökning på titel i databasen Cinahl. Sökningen redovisas i en egen 
kolumn längst ner i sökhistoriken (tabell 2).  

Urval  

Abstract på sökträffarna lästes för att få en uppfattning av artikelns innehåll då titeln 
inte gav tillräcklig information. Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors 
upplevelse av att arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon, inom ramarna för den 
nationella sjukvårdsrådgivningen 1177 eller likvärdiga verksamheter i andra länder. 
Efter läsning av abstract uteslöts de artiklar som visade sig behandla forskning kring 
patienters eller anhörigas upplevelser av sjukvårdsrådgivning via telefon. Artiklar som 
behandlade sjukvårdsrådgivning via telefon i kontexter som skilde sig från den vid 
1177, till exempel SOS alarm, vårdcentraler och läkarmottagningar, valdes bort. 
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Artiklar som berörde sjukvårdsrådgivning via telefon till patienter med specifika 
sjukdomar uteslöts då dessa inte motsvarar studiens syfte. Dessa artiklar behandlade i de 
allra flesta fall planerad telefonuppföljning efter ingrepp eller behandling och var ofta 
vinklade ur patientens perspektiv och inte sjuksköterskans. De artiklar som slutligen 
valdes ut skulle även vara godkända av en etisk kommitté eller innehålla ett avsnitt där 
forskaren gjort noggranna etiska överväganden. De artiklar som efter urvalsprocessen 
befanns stämma överens med studiens syfte granskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) granskningsmodell för god vetenskaplig kvalitet. Granskningen innebar att 
artikeln lästes och bedömdes efter hur väl studiens syfte, metod, resultat, diskussion och 
slutsats redovisades. Beroende på hur väl varje del var redovisad gavs en poängsumman 
mellan noll och tre. Den kvalitativa granskningen kan generera 48 poäng och den 
kvantitativa granskningen 47 poäng. Den sammanlagda poängen utgör sedan en viss 
procent av maxpoängen. För att klassas som grad I enligt Carlsson och Eiman krävs 
80% av totalpoängen, för att klassas som grad II krävs 70%. Grad III motsvarar 60% av 
totalpoängen. Av de artiklar som granskades var nio av elva klassade som grad I och två 
av elva klassade som grad II. Se bilaga C, artikelöversikt. Slutligen valdes 11 artiklar ut 
till studiens resultat, nio kvalitativa och två kvantitativa.  

Databearbetning  
De artiklar som bedömdes godkända enligt Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall 
fördes in i uppsatsens artikelöversikt. I artikelöversikten sammanfattades studiernas 
syfte, metod, urval, datainsamling, dataanalys, bortfall samt slutsats. Även vetenskaplig 
kvalitet som den bedömdes utifrån Carlsson och Eimans granskningsmodell (2003). I 
samband med detta lästes materialet ytterligare en gång. Data bearbetades sedan enligt 
Forsberg och Wengström (2015) genom att varje artikel lästes av författarna enskilt för 
att ta ut meningsenheter. Meningsenheterna som valdes ut skulle påvisa likheter och 
skillnader i beskrivningarna av det studerade fenomenet samt motsvara studiens syfte 
som var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med sjukvårdsrådgivning 
via telefon. Författarna gick sedan igenom meningsenheterna gemensamt och skrev ned 
dem på papperslappar. Nästa steg var att sortera meningsenheterna i  underkategorier 
baserat på innehållet. I detta steg kondenserades meningsenheterna och fem 
underkategorier bildades. Dessa var: Yrkesroll, Omvårdnad, Organisation, Inringare 
och Stress. Underkategorierna granskades gemensamt av författarna en andra gång och 
en ny avvägning gjordes av innehållet. Underkategorierna Omvårdnad, Yrkesroll och 
Stress bedömdes ha liknande innehåll och kunde bilda en kategori. Underkategorin 
Organisation bildade en kategori tillsammans med teknik som utgjorde en stor del av 
meningsenheterna och därför lyftes upp i titeln. Kvar blev underkategorin Inringare 
som vid närmare bearbetning också innehöll beskrivningar av samtalskarakteristika, 
även detta lyftes upp i titeln och skapade kategorin Samtal och Inringare.  Resultatet var 
tre slutliga kategorier (Forsberg & Wengström, 2015). Eftersom studiens syfte var att 
belysa sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon så 
representerar alla kategorier olika delar av arbetsmiljön och arbetsvillkoren som en 
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telefonsjuksköterska verkar inom. Följande kategorier identifierades: Samtal och 
inringare, omvårdnad och yrkesroll samt Organisation och teknik. 

Forskningsetiska  överväganden  

I urvalet av artiklar till studiens resultat, har vikt lagts vid att studierna är godkända av 
en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & 
Wengström, 2015). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460) ska medicinsk forskning som omfattar människor följa ett antal etiska 
principer. Det är forskarens ansvar att skydda deltagande individ och värna om respekt 
för människovärdet. Medicinsk forskning omfattar forskning på identifierbart mänskligt 
material eller uppgifter som kan hänföras till identifierbara personer (Vetenskapsrådet, 
2011). I lagen om etikprövning av forskning som avser människor anges också 
informations- och samtyckeskravet. Detta innebär att forskaren har som skyldighet att 
informera deltagarna så att de förstår forskningens planer, syfte, metoder och eventuella 
följder och risker som den kan innebära. Deltagarna ska lämna sitt samtycke skriftligt 
och forskaren ska informera om att samtycket när som helst kan dras tillbaka. 

Föreliggande studie är en litteraturstudie och ingen insamling av data ifrån informanter 
har därför skett. Nyttan med studien överväger riskerna då de inkluderade studierna är 
etiskt granskade i tio fall av elva, samt följer informations och samtyckeskravet i elva 
fall av elva och annan aktuell lagstiftning i respektive land. Författarna av föreliggande 
studie har i enlighet med god forskningssed försökt att presentera resultatet på ett så 
sanningsenligt sätt som möjligt genom att presentera det undersökta fenomenet så som 
det framställs i de inkluderade studiernas resultat (Forsberg & Wengström, 2015).  

Resultat    

Resultatet utgörs av tre kategorier, Kategori I Samtal och inringare, Kategori II 
Omvårdnad och yrkesroll samt Kategori III Organisation och teknik. Samtal och 
inringare utgörs av sjuksköterskans uppfattning av inringaren och rådgivningssamtalen. 
Omvårdnad och yrkesroll utgörs av telefonsjuksköterskans upplevelser av sin yrkesroll 
och att arbeta med omvårdnad inom sjukvårdsrådgivning via telefon. Organisation och 
teknik utgörs av telefonsjuksköterskors upplevelser av att arbeta med datoriserat 
beslutsstöd samt deras upplevelser av organisationen kring arbetet med 
sjukvårdsrådgivning via telefon. 

Kategori  I  Samtal  och  inringare.    

En stor del av deltagarna i studien uppgav att en av de största utmaningarna med 
sjukvårdsrådgivning via telefon var avsaknad av synintryck av inringarna (Holmström 
& Höglund, 2007; Snelgrove, 2009; Snooks, et al, 2008; Weir & Waddington, 2007). 
Den kliniska blicken som de hade övat upp gick inte att använda i arbete med 
sjukvårdsrådgivning via telefon (Snelgrove, 2009). Deltagarna angav olika tekniker att 
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hantera bristen av synintryck på. Många angav att de hade utvecklat nya förmågor 
(Snooks et al, 2009). Att lyssna mer aktivt, på vad som sägs men också på andningsljud, 
röstläge och bakgrundsljud (Kaminzky, Rosenqvist & Holmström, 2009; Snelgrove, 
2009). Kommunikation framhölls som central i samtalen med inringarna och som den 
förmåga som utvecklats mest (Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund, 2014; 
Snooks, et al, 2008). Det är genom kommunikationen som telefonsjuksköterskorna får 
information till sina bedömningar (Kaminsky et al, 2009). Att ge råd på distans utan att 
se patienten upplevs i vissa fall som stressande, det finns en risk med att göra 
bedömningar baserade på en mental bild eftersom att den kan vara fel och leda till fel 
bedömning (Snooks et al, 2008). En del sjuksköterskor beskrev att bristen på synintryck 
gjorde det etiskt svårt att prioritera mellan inringare (Holmström & Höglund, 2007).  

Telefonsjuksköterskorna beskriver bra och dåliga samtal. Många angav att samtal som 
rörde barn var påfrestande och stressande. Det var ansträngande att prata med en tredje 
part, ofta föräldrar. Även samtal gällande barn som far illa var svåra (Snooks et al, 
2008). Samtal från psykiskt sjuka inringare var också svåra, då det upplevdes vara svårt 
att veta hur samtalen skulle hanteras, utan att förvärra situationen (Snooks et al, 2008). 
Det var också svårt att bedöma allvaret i exempelvis ett självmordshot (Snelgrove, 
2009; Weir & Waddington, 2007). Telefonsjuksköterskor i en studie beskrev att det 
borde vara specialiserade psykiatrisköterskor som svarar på de samtalen (Weir & 
Waddington, 2007). Några beskrev samtal där inringaren var verbalt aggressiva som 
svåra (Weir & Waddington, 2007). Samtal där telefonsjuksköterskan insåg att tillståndet 
var akut för inringaren och ville larma ambulans, men inringaren var motvillig beskrevs 
också som svåra (Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008). Ibland tar telefonsjuksköterskan 
emot samtal där inringarens situation berör telefonsjuksköterskans personliga 
erfarenheter (Weir & Waddington, 2007). Bra samtal beskrevs som de där 
telefonsjuksköterskan upplevde att hon gjort en skillnad för inringaren och stärkt denna 
(Weir & Waddington, 2007). Samtal med unga mammor togs upp som ett exempel på 
bra samtal, deltagarna beskrev att de fick hjälpa dem att känna sig trygga och att 
inringarna var tacksamma för den hjälp de fick (Höglund & Holmström, 2008).  

Många telefonsjuksköterskor beskrev inringarna och deras attribut. Inringarens kön, 
kultur om det var inringaren själv som var patienten var avgörande för 
kommunikationen. Manliga inringare beskrevs som mer aggressiva i samtalen, de 
kräver ofta att få träffa en läkare. Män tillhör generellt den kategori som upplevdes 
ringa mycket sällan, speciellt äldre män. Då de tog kontakt med sjukvårdsrådgivningen 
först när tillståndet blivit akut. Ibland uppstår en kulturkrock när en kvinnlig 
telefonsjuksköterska tar emot ett samtal från en man som kommer från en kultur där 
kvinnor anses underordnade och där sjuksköterskor har en låg status. I dessa situationer 
upplever telefonsjuksköterskorna att den manliga inringaren inte respekterar hennes 
bedömning och råd (Höglund & Holmström, 2008). Kulturen spelar också en stor roll 
för samtalet då män ibland ringer in i egenskap av familjens överhuvud, åt en sjuk 
familjemedlem (Holmström & Höglund, 2007; Höglund & Holmström, 2008). En 
variant av detta upplevs då unga flickor ringer in och vill ha råd men vågar inte prata 
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med sina föräldrar av rädsla för repressalier (Höglund & Holmström, 2008). Det är 
vanligt att inringare tar kontakt som tredje part är vanligt och inte uteslutande kopplat 
till kultur. När en pappa ringer som tredje part saknar han ofta viktig information om 
barnets tillstånd och samtalet fortsätter med att mamman tar över. Mammor upplevs av 
telefonsjuksköterskorna som bättre rustade då de generellt vet mer om barnet. Kvinnor 
upplevs av telefonsjuksköterskorna som enklare att prata med därför att dialogen löper 
mer smidigt. Kvinnor uttrycker mer känslor och är inte lika aggressiva som män i sin 
kommunikation (Höglund & Holmström, 2008). 

Ytterligare attribut som telefonsjuksköterskor beskriver är anonymiteten i samtalen. En 
del inringare utnyttjar denna för att ställa genanta och känsliga frågor (Weir & 
Waddington, 2007). Frågorna kan behandla döden, misshandel och sex, sådant som 
inringaren förmodligen skulle undvikt i en kontakt ansikte mot ansikte (Weir & 
Waddington, 2007). Telefonsjuksköterskorna uttryckte att ett problem med 
anonymiteten i sjukvårdsrådgivning via telefon var svårigheter att bedöma om 
inringaren var den person de utger sig för att vara. Det ledde till upplevda svårigheter att 
dela med sig av information i en eventuell journal. Det är också problematiskt vid 
tredjepartssamtal då telefonsjuksköterskan misstänker att inringaren undanhåller 
information från den vuxne patienten. Ett exempel på detta kan vara när vuxna barn 
ringer åt sina föräldrar och försöker boka läkarbesök åt dem utan deras vetskap 
(Holmström & Höglund, 2007).  

Kategori  II  Omvårdnad  och  yrkesroll.    

Många telefonsjuksköterskor i studierna benämnde arbetet med sjukvårdsrådgivning via 
telefon som omvårdnadsarbete (Hakimnia et al, 2014; Snelgrove, 2009; Snooks et 
al,2008; Weir & Waddington, 2007).  Det som skilde sjukvårdsrådgivning via telefon 
från mer konventionellt sjuksköterskearbete var att omvårdnad endast förmedlades med 
rösten (Weir & Waddington, 2007). Trots att telefonsjuksköterskorna arbetade utan 
fysisk närvaro till inringarna och hade ett datoriserat beslutsstöd till hjälp så upplevde 
de att arbetet var ett omvårdnadsarbete och att de beslut de tog var omvårdnadsbeslut 
(Snelgrove, 2009). Kärnan i arbetet var att bedöma, ge råd och hänvisa inringare 
(Kaminsky et al, 2009). Telefonsjuksköterskor i en studie uttryckte det som att det 
ingick i arbetet att vara empatisk, förstående, stöttande och att bygga relationer till 
patienterna, precis som i vilket omvårdnadsarbete som helst. Det var viktigt att ha en 
empatisk hållning och en god kommunikation och samtidigt sålla ut det som var viktigt 
för bedömningen (Snelgrove, 2009). Det var viktigt att göra en snabb bedömning av 
inringarens tillstånd och att hålla sig lugn (Kaminsky et al, 2009). När 
telefonsjuksköterskan bekräftade inringaren och förklarade de råd som gavs så mötte 
hon inringaren i dennas livsvärld och då skedde omvårdnad (Hakimnia et al, 2014). En 
del telefonsjuksköterskor upplevde det som enklare att arbeta med omvårdnad på 
distans. Detta innebar en mindre risk att göra potentiellt dödliga misstag än den vid 
konventionell omvårdnad (Weir & Waddington, 2007). Att arbeta holistiskt och ta 
hänsyn till inringarens resurser, fysiska, psykiska och sociala nämndes som ett exempel 
på omvårdnadsarbete. Att ställa djupare frågor, hur inringaren har det socialt påverkade 
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vilken åtgärd som telefonsjuksköterskan beslutade sig för (Snelgrove, 2009). Några 
telefonsjuksköterskor ville inge en familjär känsla, inringaren skulle känna sig som en 
familjemedlem och känna att telefonsjuksköterskan gick att nå när som helst (Kaminsky 
et al, 2009).  

Nackdelar med att ge omvårdnad på distans identifierades som att sällan uppleva ett 
avslut på de samtal man hanterat under dagen, detta upplevdes av vissa som stressande 
och otillfredsställande (Snooks et al, 2008; Snelgrove, 2009). Detta hanterade 
telefonsjuksköterskorna genom att i vissa fall ringa tillbaka till inringaren för att 
kontrollera om till exempel egenvårdsråden de gett fått effekt (Kaminsky et al, 2009; 
Snooks et al, 2008). Ytterligare nackdelar identifierades som att det var svårt att läsa 
inringarens reaktioner på frågor som ställdes. Det var svårt att se om inringaren blev 
generad (Holmström & Höglund, 2007). Det kunde också upplevas som svårare att 
identifiera omvårdnadsbehov och förmedla omvårdnad utan synintryck av inringaren 
(Weir & Waddington, 2007). En del samtal upplevdes inte behöva hanteras av en 
sjuksköterska. Dessa handlade om samtal där inringaren varit hos en läkare och ville ha 
en andra åsikt (Weir & Waddington, 2007). Några telefonsjuksköterskor uttryckte en 
osäkerhet kring sjukvårdsrådgivningens omvårdnadskaraktär och menade att det 
handfasta arbetet med patienter saknades och därför var det inte i lika hög grad ett 
omvårdsarbete (Snelgrove 2009; Snooks et al, 2008).  

Att skapa en relation till inringaren framhölls som viktigt för att kunna göra det bästa 
för just den individen (Kaminsky et al, 2009; Snooks et al, 2008). Relationen byggdes 
genom kommunikation, empati och uppmuntran (Snooks et al, 2008).  I relationen fanns 
tillit, att telefonsjuksköterskan kunde lita på inringaren och omvänt (Snelgrove, 2009). 
Telefonsjuksköterskan lade mycket ansvar på inringaren och var beroende av att denna 
klarade av att följa egenvårdsråden och ta kontakt igen om det behövdes (Holmström & 
Höglund, 2007).  När båda parter upplevde tillit kunde telefonsjuksköterskan förstå 
inringaren. När telefonsjuksköterskan förstod och litade på inringaren var det lättare att 
skaffa rätt information och bedöma inringarens tillstånd (Kaminsky et al, 2009; 
Snelgrove, 2009). Att skapa en relation framhölls också som en viktig utgångspunkt för 
att kunna utbilda inringaren (Kaminsky et al, 2009). 

En del av telefonsjuksköterskorna uttryckte att det var överraskande många inringare 
som saknade grundläggande kunskaper om livet, exempelvis barnuppfostran (Weir & 
Waddington, 2007). Många upplevde att de genom sitt arbete fick möjlighet att nå fram 
till allmänheten med information, för att stärka dem i sin egenvårdskunskap (Snooks et 
al, 2008). Telefonsjuksköterskorna uttryckte olika sätt att utbilda inringare på. En del 
ansåg att telefonsjuksköterskan visste vad inringaren behövde veta och förmedlade 
detta. Andra beskrev en utbildning som tog avstamp i inringarens förståelse för sitt 
tillstånd och att på detta sätt individualisera utbildningen (Kaminsky et al, 2009). En 
stor del av utbildningen och att skapa en relation till inringaren utgjordes av stöttning, 
bekräftelse och uppmuntran. Telefonsjuksköterskorna ville stärka inringarna i deras 
förmåga att utföra egenvård (Kaminsky et al, 2009).  
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En faktor som deltagare i större delen av studien uttryckte som mycket viktig var 
tidigare erfarenhet och utbildning (Ernesäter, Holmström & Engström, 2009; 
Holmström, 2007; Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008). Även om många ansåg att 
arbetet med sjukvårdsrådgivning via telefon var en möjlighet att utveckla nya 
kunskaper, så beskrev de allra flesta hur de alltid kunde luta sig tillbaka på lång 
erfarenhet och utbildning i sitt arbete (Ernesäter et al, 2009; Holmström, 2007; 
Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008). Tidigare erfarenhet beskrevs som viktig i arbetet 
med det datoriserade beslutsstödet, där beslutsstödet ofta upplevdes inkomplett och att 
ha en alltför hög säkerhetsnivå (Ernesäter et al, 2009; Holmström, 2007). Om 
beslutsstödet gav ett för högt prioriteringsförslag kunde telefonsjuksköterskan 
nedgradera detta med stöd i tidigare erfarenhet (Snelgrove, 2009; Holmström, 2007). 
Vidare beskrevs den tidigare erfarenheten som viktig då telefonsjuksköterskan målade 
upp en bild av inringaren på distans. Den tidigare erfarenheten integrerades med den 
information som inringaren gav och skapade en bild (Snelgrove, 2009). Många uttryckte 
att den kunskap och de värderingar de fått genom tidigare arbete inom hälso- och 
sjukvården var nödvändiga och grundläggande för att kunna arbeta med 
sjukvårdsrådgivning via telefon (Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008). Tidigare 
kunskap och erfarenhet beskrevs som en klinisk blick som telefonsjuksköterskan 
använde i sina bedömningar men också som erfarenhet av att ge omvårdnad. Denna 
erfarenhet gjorde att telefonsjuksköterskan intuitivt visste när något behövde undersökas 
ytterligare (Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008).   Det upplevdes som utmanande att 
besvara varierande och ibland svåra frågor. Möjligheten att få arbeta tillsammans med 
kollegor från olika specialiteter beskrevs som positivt och gav fortsatta möjligheter att 
bli uppdaterad på områden utanför den egna specialiteten (Snooks et al, 2008).  

Många deltagare upplevde att de var nöjda med arbetet med sjukvårdsrådgivning via 
telefon (Snooks et al, 2008). Hur nöjda telefonsjuksköterskor var med sitt arbete var 
kopplat till hur arbetet upplevdes inkräkta på familjelivet och arbetstiderna. Ju mer 
arbetet ansågs inkräkta på familjelivet, desto mindre nöjda var de (Farqhuarson, Allan, 
Johnston, Johnston, Choudhary & Jones, 2012). En del telefonsjuksköterskor beskrev 
det som positivt att arbetet med sjukvårdsrådgivning via telefon var mindre fysiskt 
belastande än mer konventionellt omvårdnadsarbete. Andra beskrev arbetet som 
monotont (Snooks et al, 2008). 

Telefonsjuksköterskor upplevde vissa samtal som stressande, bland annat dem från 
psykiskt sjuka människor (Weir & Weddington, 2014; Snooks et al, 2008). Studier har 
gjorts på hur telefonsjuksköterskornas upplevda stress påverkade deras kognitiva 
funktioner såsom minne, uppmärksamhet och koncentration. Upplevd högre stress har 
kopplats till en ökning i antalet kognitiva misstag. Telefonsjuksköterskor som upplevde 
att de gjorde frekventa kognitiva misstag tenderade att referera fler inringare till andra 
delar av hälso- och sjukvården (Allan et al, 2014). Telefonsjuksköterskor rapporterade 
mindre upplevd stress än sjuksköterskor som arbetade på sjukhus, 16% jämfört med 
24% (Farqhuarson et al, 2012). Stress i sjukvårdsrådgivningskontext var förknippat med 
en högre sannolikhet att referera vidare inringare till andra sjukvårdsinstanser. Ett 
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exempel på detta är att en telefonsjuksköterska som upplevde högre stress mer sannolikt 
kallade ut en ambulans. En telefonsjuksköterska som upplevde mindre stress valde mer 
sannolikt egenvårdsråd (Farqhuarson et al, 2012). Under ett upplevt stressigt arbetspass 
bearbetade telefonsjuksköterskan information snabbare, men riskerade att göra fler fel 
än under ett mindre stressigt arbetspass (Allan et al, 2014).  

Kategori  III,  Organisation  och  teknik.  

De allra flesta telefonsjuksköterskorna uttryckte att det datoriserade beslutsstödet 
fungerade som ett komplement till deras tidigare kunskap och erfarenhet (Ernesäter et 
al, 2009; Holmström, 2007; Snooks et al, 2008). Ibland upplevdes konflikter mellan 
telefonsjuksköterskans bedömning och beslutsstödets bedömning och då tenderade 
telefonsjuksköterskan att lita på sin egen erfarenhet (Ernesäter et al, 2009; Snooks et al, 
2008). Beslutsstödet uppgavs vara bra att använda då telefonsjuksköterskan ställdes 
inför frågor som låg utanför hennes område (Ernesäter et al, 2009; Holmström, 2007). 
Beslutsstödet användes även då telefonsjuksköterskan på grund av trötthet eller stress 
inte upplevde att hon kunde tänka klart (Ernesäter et al, 2009; Holmström, 2007). 
Användandet av beslutsstödet uppgavs vara positivt då det minskade användandet av 
böcker och papper, sparade tid och gav en bra överblick då journal och beslutsstöd 
fanns på samma ställe (Ernesäter et al, 2009). Vidare upplevdes det positivt att genom 
beslutsstödet få tillgång till riktlinjer och evidensbaserade åtgärder och att användandet 
av beslutsstödet gav telefonsjuksköterskan en trovärdighet i dialogen med inringaren 
(Ernesäter et al, 2009). Det upplevdes också som att beslutsstödet hjälpte 
telefonsjuksköterskan att vara professionell, att inte missa något viktigt i 
bedömningarna, göra fel och bli anmäld (Ernesäter et al, 2009). Under perioder där 
många samtal handlade om samma sak, till exempel influensaepidemier, upplevdes 
beslutsstödet som bra då det hjälpte telefonsjuksköterskan att inte glömma att ställa de 
viktiga frågorna, de som skilde en influensa från allvarligare tillstånd (Ernesäter et al, 
2009; Holmström, 2007). 

Negativa upplevelser av användandet av beslutsstöd var att känna sig passiv, styrd och 
hämmad (Ernesäter et al 2009; Holmström, 2007; Weir & Waddington, 2007). Kunskap 
och erfarenhet kunde förbises då telefonsjuksköterskan blev passiv genom att förlita sig 
på informationen i beslutsstödet. I användandet av beslutsstödet krävdes att 
telefonsjuksköterskan ställde de frågor som beslutsstödet föreslog och dessa upplevdes 
ibland som onödiga och tidskrävande (Weir & Waddington, 2007). Många beskrev att 
beslutsstödet saknade information, både gällande vanliga symtom och 
egenvårdsåtgärder (Ernesäter et al, 2009; Holmström, 2007).  Det upplevdes som svårt 
att söka och hitta information vilket resulterade i att trovärdigheten sänktes (Ernesäter et 
al, 2009; Holmström, 2007). Att försöka orientera sig i beslutsstödet tog tid och fokus 
från samtalet med inringaren (Holmström, 2007). Användandet av beslutsstödet innebar 
en tvingande dokumentation, där bara en del av det som blev dokumenterat stämde 
överens med verkligheten (Ernesäter et al, 2009). Några telefonsjuksköterskor pekade 
på en specifik brist i beslutsstödet. De upplevde att det saknades information på ett 
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vardagligt språk som inringaren förstod. De förklarade att vissa inringare tog kontakt för 
att få egenvårdsråd medan telefonsjuksköterskan misstänkte att de led av en allvarlig 
sjukdom. Telefonsjuksköterskorna ville ha ett stöd i hur de skulle förmedla sin oro till 
inringaren utan att vara oprofessionella. Det var en etiskt svår situation (Holmström, 
2007; Holmström & Höglund, 2007). 

Arbetsmiljön beskrevs av en del telefonsjuksköterskor som kontrollerande (Snooks et 
al, 2008; Weir & Waddington, 2007). Det är en miljö där de var rädda att göra fel och 
konstant fick höra att samtalen tog för lång tid (Weir & Waddington, 2007). 
Telefonsjuksköterskorna kände sig granskade i större utsträckning än i andra arbeten, 
vilket upplevdes som stressande (Snooks et al, 2008). De kände sig inte bara granskade 
av chefer utan också av allmänheten och andra myndigheter (Snelgrove, 2009). Några 
telefonsjuksköterskor beskrev arbetsmiljön som vänlig och att de kände sig uppskattade 
(Weir & Waddington, 2007). Arbetet med ett samtal åt gången, upplevdes av en del som 
en möjlighet att ge varje inringare precis den tid som behövdes, medan andra upplevde 
det som isolerande och mentalt ansträngande (Snooks et al, 2008). Att hantera samtal 
från inringare som telefonsjuksköterskan visste hade ”fallit mellan stolarna” och inte 
skulle få någon hjälp beskrevs som svårt och telefonsjuksköterskan ville inte vara en del 
av en sådan organisation. Det upplevdes också svårt vid användandet av beslutsstödet 
när det föreslog läkarbesök och telefonsjuksköterskan inte hade resurser att boka så 
många läkarbesök (Holmström, 2007; Holmström & Höglund, 2007). När 
telefonsjuksköterskan fokuserade på att bedöma och skicka inringaren till rätt 
vårdinstans fick samtalet lätt en ”portvaktskaraktär” och omvårdnadsinslagen med 
empati och stöd saknades (Hakimnia et al, 2014).  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Ingen av författarna till studien hade någon större erfarenhet eller förförståelse av 
sjukvårdsrådgivningen innan studien påbörjades. Båda författarna var medvetna om att 
sjukvårdsrådgivningen fanns, att telefonnumret var 1177 och att det gick att ringa och få 
sjukvårdsrådgivning dygnet runt och året om.  

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Medline och Pubmed, detta för att täcka in så 
stort område som möjligt. Då de databaser som användes täckte olika områden så kan 
det faktum att sökningar utförts i flera databaser öka trovärdigheten i föreliggande 
studie (Forsberg & Wengström, 2015). Området sjukvårdsrådgivning via telefon var 
brett och svårt att avgränsa till den kontext som föreliggande studie ämnade undersöka. 
Användandet av ämnesordet Telenursing som subject heading och mesh gav många 
träffar men de hade varierande relevans för ämnet. 

Artiklarna som användes i studiens resultat presenterade fem studier gjorda i Sverige, 
och fem studier från Storbritannien. Artiklarna från Storbritannien valdes därför att den 
nationella sjukvårdsrådgivningen är uppbyggd på samma sätt som den i Sverige 
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(Ernesäter, 2012). I urvalsarbetet ingick även en artikel som hade studerat den 
nationella sjukvårdsrådgivningen i Chile, Salude Responde. Trots att vissa kriterier 
stämde såsom dygnet-runt access och utbildad sjukvårdspersonal som svarade på 
samtalen valdes den bort. Salude Responde erbjöd även utöver vanlig 
sjukvårdsrådgivning katastrofhjälp och arbetade tillsammans med olika organisationer 
på plats vid katastrofer, exempelvis jordbävningar. Detta gjorde att artikeln valdes bort 
då de sjuksköterskor som arbetade på Salude responde kunde antas ha en annorlunda 
upplevelse av arbetet baserat på miljön de arbetade i och de arbetsuppgifter de utförde. 
Det var svårt att överföra dessa resultat till svenska förhållanden.  

I urvalet sorterades även artiklar ut som behandlade sjukvårdsrådgivning till patienter 
med specifika sjukdomar eller tillstånd. Dessa behandlade till stor del inte den typen av 
sjukvårdsrådgivning som denna studie ämnade undersöka. Ofta handlade artiklarna om 
en planerad uppföljning med patienter via telefon efter olika ingrepp eller behandlingar. 
I andra fall handlade det om telefonkontakt med patienter som vårdades hemma och 
hade kontakt med sjuksköterskor som kände patienterna eller hade kunskap om deras 
tillstånd. Studien ämnade att undersöka sjukvårdsrådgivning via telefon där en av 
förutsättningarna var att telefonsjuksköterskorna mötte frågor kring alla typer av 
tillstånd och sjukdomar, inte bara sådana de har erfarenhet av eller var specialiserade 
inom. Att utesluta sjukvårdsrådgivning till patienter med specifika sjukdomar eller 
tillstånd var ett exklusionskriterie som användes i urvalsfasen då det redan var etablerat 
att artiklarna som ingick mötte andra angivna kriterier såsom ålder och granskning.  Det 
finns en möjlighet att författarna i ett sådant urval gått miste om värdefull information 
som skulle kunna bidra till studiens resultat.  

Sjukvårdssystemet i Storbritannien är likt det i Sverige vilket gjorde resultatet mer 
överförbart på svenska förhållanden (Svensk försäkrings rapportserie, 2013). Dock 
skilde sig arbetsvillkoren för telefonsjuksköterskor i Storbritannien och Sverige på två 
sätt. Telefonsjuksköterskan i Storbritannien var inte personligt ansvarig vid anmälningar 
om vårdskada, utan organisationen stod som ansvarig. I Sverige är 
telefonsjuksköterskan själv ansvarig när fel i arbetet begås (Ernesäter, 2012). Vidare 
finns det i Storbritannien en yrkeskategori som kallas för call handlers, 
(samtalshanterare) som är anställda på NHS (National health service) direct och har som 
uppgift att svara på alla inkommande samtal och bedöma om dessa ska skickas vidare 
till en telefonsjuksköterska eller ej (Ernesäter, 2012). Det faktum att 
telefonsjuksköterskor i Storbritannien inte hålls personligt ansvariga vid fel i arbetet kan 
ha påverkat resultatet på så vis att dessa inte uttryckt lika mycket stress i fråga om risker 
för att göra felbedömningar och liknande. Dock stämmer resterande arbetsuppgifter och 
arbetsvillkor med de svenska, så långt som författarna till föreliggande uppsats har 
förstått. Detta var skälet till att studierna, fem till antalet, valdes in i resultatet. Vidare  
kan  resultatets överförbarhet ha påverkats av det faktum att endast studier gjorda i 
Sverige och Storbritannien inkluderats i resultatet (Henricson, 2012). Det var en av 
studiens begränsningar. Det finns en begränsad mängd forskning på området och 
sjukvårdsrådgivning via telefon är främst ett västvärldsfenomen. Att forskningen är 



 

 16 

gjord i två länder med liknande kultur och organisation inom sjukvårdsrådgivningen 
skulle kunna tolkas som en styrka då resultaten stärker varandra inom kontexten och 
skulle kunna vara en indikation på pålitlighet. 

Vidare inkluderades en artikel i resultatet som behandlade sjukvårdsrådgivning via 
telefon ur ett genusperspektiv. Deltagarna var uteslutande kvinnor och därför hade 
resultatet ett kvinnoperspektiv. Studien bedömdes bidra till resultatet därför att nio av 
tio av utbildade sjuksköterskor i Sverige som arbetar inom hälso- och sjukvården är 
kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2010).  

De resultatartiklar som inkluderades i studien var till största delen kvalitativa då 
kvalitativ forskning syftar till att fördjupa förståelsen för det studerade fenomenet. 
Kvalitativ forskning syftar till att beskriva upplevelser och erfarenheter hos grupper i en 
vald kontext (Segesten, 2012). Eftersom föreliggande litteraturstudies syfte var att 
belysa sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon 
bedömdes att de kvalitativa studierna besvarade syftet på ett tillfredsställande sätt.  

Granskningsmodellen (Carlsson & Eimann, 2003) som användes indikerade hur väl 
forskarna i de inkluderade studierna lyckats mäta och redovisa de fenomen som 
undersöktes. Då nio av elva artiklar bedömdes som grad I och två som grad II innebar 
detta att studiens resultatartiklar kunde anses trovärdiga så långt som författarna till 
föreliggande studie kan bedöma. Granskningen är baserad på författarnas uppfattning 
om artikeln och den kan inte anses som objektiv då kunskap fås om ämnet under 
forskningsprocessens gång.   

Av de artiklar som ingick i resultatet har tio av elva studier, (se bilaga C artikelöversikt) 
fått godkännande av etiska kommittéer i enlighet med lagstiftning i respektive land. I 
det enda fall där en studie inte sökt godkännande av en etisk kommitté har författarna 
gjort noggranna etiska överväganden och följt informations och samtyckekravet (SFS 
2003:460). I artiklarna diskuteras även egenkritik, vilket visar på trovärdig forskning 
enligt vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Resultatdiskussion  

Frånvaron av synintryck under arbetet med sjukvårdsrådgivning via telefon var ett 
resultat som stämde väl överens med tidigare forskning på området (Edwards, 1998; 
Holmström & Dall'Alba, 2002; Wahlberg & Wredling, 1999). Telefonsjuksköterskans 
viktigaste redskap i arbetet var kommunikationen och den tidigare erfarenheten 
(Ernesäter et al, 2009; Holmström, 2007; Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008). Detta är 
väl befäst i tidigare forskning (Greenberg, 2009; Knowles et al, 2002).  

Något som många telefonsjuksköterskor upplevde var svårigheten att hantera samtal 
från inringare med psykiska sjukdomar (Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008; Weir & 
Waddington, 2007). Ett mindre antal av telefonsjuksköterskorna uttryckte att det var 
nödvändigt att vara specialiserad inom psykiatri för att kunna hantera dessa samtal på 
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ett tillfredsställande sätt (Weir & Waddington, 2007). Här uppstår frågan om detta 
resultat är en reflektion av att sjuksköterskor i allmänhet upplever en svårighet i att 
hantera psykiskt sjuka patienter eller om upplevelsen förstärks i en 
sjukvårdsrådgivningskontext där samtalet sker över telefon. Möjligen skulle det kunna 
kopplas ihop med det faktum att sjukvårdsrådgivningen är lättillgänglig och att 
inringarna har möjlighet att vara anonyma (Weir & Waddington, 2007). Detta skulle 
kunna bidra till att mängden telefonsamtal från inringare med psykiska sjukdomar ökar. 

Att hantera samtal som handlade om barn upplevdes som svårt. Ofta på grund av en 
tredje part situation där föräldern ringde (Snooks et al, 2008). Då synintryck aldrig är 
tillgängligt för en telefonsjuksköterska blir kommunikationen det allra viktigaste 
verktyget för bedömning (Holmström & Dall'Alba, 2002). Vid en tredje part situation 
saknas kommunikationen med den sjuka. Det leder till att telefonsjuksköterskan får 
mindre information till sin bedömning. Röing och Holmström (2015) har undersökt 
anmälningar om vårdskada som uppstått vid sjukvårdsrådgivning via telefon. I en stor 
del av fallen har telefonsjuksköterskorna inte pratat direkt med den sjuka utan med en 
tredje part (Röing & Holmström, 2015).  

Ytterligare resultat som anses värt att diskutera var att vissa deltagare i studien beskrev 
hur de ville ge inringaren en familjär känsla, en känsla av att alltid vara anträffbar 
(Kaminsky et al, 2009). Tillfredsställande samtal var de där telefonsjuksköterskan fick 
agera som en mamma åt inringaren och hjälpa dem att känna sig trygga. I dessa samtal 
var inringaren ofta en ung mamma (Höglund & Holmström, 2008). Det är ett intressant 
sätt att se på yrkesrollen och kan diskuteras utifrån sjuksköterskans etiska kod, i denna 
framgår bland annat att sjuksköterskan ska uppvisa professionella värden såsom 
respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (International council 
of nurses, 2012). Det innebär också att vården kan bli ojämlik då bara vissa inringare 
framkallar denna respons hos telefonsjuksköterskan (Hakimnia, 2014). Många 
telefonsjuksköterskor uppger att de upplever arbetet som mentalt ansträngande 
(Farqhuarson et al, 2012). Det skulle kunna finnas en koppling mellan synen på 
yrkesrollen som en mamma och det faktum att arbetet upplevs som mentalt 
ansträngande.  

Vidare beskrev telefonsjuksköterskorna att de upplevde en viss mängd stress i sitt 
arbete. Upplevd stress var kopplat till tendensen att referera inringarna vidare i hälso- 
och sjukvårdssystemet snarare än att ge egenvårdsråd (Allan et al, 2014; Farqhuarson et 
al, 2012). Enligt Holmström & Dall ́Alba (2002) och Leppänen (2008) har 
telefonsjuksköterskan rollen av en portvakt till hälso- och sjukvården och har till uppgift 
att minska de fysiska besöken hos vårdgivare. När telefonsjuksköterskan upplever stress 
blir följden den motsatta, nämligen fler besök eller utkallade ambulanser (Allan et al, 
2014). I en studie gjord vid universitetssjukhuset i Örebro, fick besökare på 
akutmottagningen svara på frågan om de varit i kontakt med sjukvården innan sitt 
besök. Av de svarande uppgav en femtedel att de innan besöket på akutmottagningen 
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hade varit i kontakt med sjukvårdsrådgivningen 1177 (Helmrot & Ziegler, 2016). De 
uppgavs också ha lindrigare skador eller sjukdomar än andra som besökte 
akutmottagningen (Helmrot & Ziegler, 2016). Här uppstår frågan om 
sjukvårdsrådgivningen i förlängningen sparar resurser, vilket är en av grundidéerna med 
verksamheten (Förvaltningsplan sjukvårdsrådgivningen, 2013). 

I litteraturstudiens resultat framkom även att telefonsjuksköterskor upplevde 
beslutsstödet som inkomplett. Telefonsjuksköterskan var ofta i konflikt med 
beslutsstödet då prioriteringsgraden av inringarens tillstånd skilde sig från den 
bedömning telefonsjuksköterskan hade gjort. Beslutsstödet prioriterade ofta inringarens 
tillstånd högre och föreslog läkarbesök oftare (Ernesäter et al, 2009; Holmström, 2007). 
Sammantaget skulle detta kunna tyda på att utveckling av det datoriserade beslutsstödet 
och rutiner för telefonsjuksköterskornas bedömningar inom 1177 behövs.  

I litteraturstudiens resultat framgick att en stor del av telefonsjuksköterskorna upplevde 
sitt arbete som omvårdnad (Hakimnia et al, 2014; Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008; 
Weir & Waddington, 2007). Det beskrevs som att de använde rösten och 
kommunikationen för att förmedla empati, förståelse och stöd för att på så sätt skapa en 
relation till inringaren (Snelgrove, 2009). Greenberg (2009) har utarbetat en modell som 
förklarar omvårdnadsprocessen i sjukvårdsrådgivning via telefon. I modellens olika 
faser är kommunikation, bekräftelse och stöttning centrala för omvårdnaden. Ernesäter, 
Engström, Winblad, Rahmqvist & Holmström (2015) har undersökt inspelningar av 
samtal mellan telefonsjuksköterskor och inringare som i efterhand inte varit nöjda med 
den vård de rekommenderats. Resultatet visade att när inringaren uttryckte oro över sitt 
tillstånd, vilket skedde i 16 samtal av 25, så svarade telefonsjuksköterskan lugnande i 
samtliga samtal, men uttryckte bara empati i ett av samtalen. Samma studie har 
undersökt hur ofta telefonsjuksköterskan kontrollerar att inringaren har förstått den 
givna informationen och detta skedde i sju samtal av tjugofem (Ernesäter et al, 2015). 
En stor del av omvårdnadsaspekten såsom den beskrivs i litteraturstudiens resultat 
handlar om att utbilda inringaren i egenvård (Kaminsky et al, 2009; Snooks et al, 2008). 
En del telefonsjuksköterskor beskriver det som viktigt att utgå från inringarens 
förståelse av sin situation för att anpassa utbildningen (Kaminksy et al, 2009). Om 
telefonsjuksköterskan kontrollerar inringarens förståelse i endast ett fall av tjugofem är 
detta omöjligt. 

 I en annan studie beskrev telefonsjuksköterskor hur de upplevde att vissa inringare 
utnyttjade anonymiteten. Inringarna ställde frågor som de kanske hade undvikt i en 
annan kontext, frågor som behandlade, död, misshandel och sex (Weir & Waddington, 
2007).  Telefonsjuksköterskor upplevde anonymiteten som hindrande, exempelvis 
genom svårigheter att bedöma inringarens tillstånd, men också ur sekretessynpunkt då 
det var svårt att fastställa inringarens identitet (Holmström & Höglund, 2007; 
Snelgrove, 2009; Snooks et al, 2008; Weir & Waddington, 2007).  
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Konklusion  
Studiens viktigaste resultat var att avsaknaden av synintryck påverkade bedömningen 
vid sjukvårdsrådgivning via telefon. Telefonsjuksköterskor beskrev strategier för att 
hantera detta. Det skedde bland annat genom att utveckla sin kommunikation, lyssna 
aktivt, och skapa en bild av inringaren och genom att integrera tidigare erfarenhet med 
informationen från inringaren. Det upplevdes som stor skillnad om inringaren var 
kvinna eller man, både som individ och förälder. Män upplevdes mer aggressiva och 
krävande. Kvinnor upplevdes som lättare att tala med, då de uttryckte mer känslor och 
var tacksamma för den hjälp de fick. Telefonsjuksköterskorna upplevde att de arbetade 
med omvårdnad trots distansen till inringaren. De förmedlar empati, förståelse och 
stöttning genom sin röst och kommunikation. Kommunikationen var central i arbetet 
och tidigare erfarenhet och utbildning beskrevs som viktig. Att skapa en relation med 
inringaren var viktig för att kunna utbilda i egenvård. Beslutstödet ansågs som ett bra 
komplement till telefonsjuksköterskans tidigare erfarenhet och kunskap. Den upplevdes 
emellertid av många som inkomplett. 

Implikation  
Föreliggande studies resultat visar på behov av ytterligare utbildning inför arbetet som 
telefonsjuksköterska. Fortsatt forskning behövs kring användandet det datoriserade 
beslutstödet samt innehållet, för att telefonsjuksköterskan ska kunna göra adekvata 
bedömningar och rätt hänvisningar. Kommunikation beskrivs som det främsta verktyget 
i arbetet med sjukvårdsrådgivning via telefon, därför bör fortlöpande utbildning som 
fokuserar på detta erbjudas till telefonsjuksköterskor.  
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BILAGA  A    

 

Tabell  1:  Sökordsöversikt  

 

Sökord   Cinahl     Pubmed   Medline  

Sjuksköterskans 
upplevelse 

Nurs* Experienc* (fritext) Nurs* Experienc* (fritext) Nurs* Experienc* (fritext) 

Telefon triage  Telephone triage (fritext)  Telephone triage (fritext)  Telephone triage (fritext) 

Teleomvårdnad 
Telenursing (heading) 
Telenurs* (fritext) 

 
Telenurs* (fritext) 

Telenursing (Mesh) 
Telenurs* (fritext) 

Telefon rådgivning  Telephone advice ( fritext)  Telephone advice (fritext)  Telephone advice (frixtext) 

Triage Triage (fritext) Triage (fritext) Triage (fritext) 
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Tabell  2:  Sökhistorik  

Datum   Databas Sökord/Limits/  
Boolska  operatorer 

Antal  
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Granskade  
artiklar 

Resultat  
artiklar 

17-03-29 Pubmed Telenurs* Limits: english, 5 years. 120 10 5 1 

17-03-27 Pubmed  
Telenurs AND nurs* experienc*. 
Limits: english, 10 years.   39 (4)  15  11 0 

17-03-27 Pubmed  

Telephone triage AND Nurs 
Experienc*. Limits english, 10 
years.  49  20 20 0 

17-03-23  Medline  

Telephone advice AND nurs* 
experienc*. Limits: Journal article. 
2007- 2017, english. 95 (4)  70  10  0 

17-03-23 Medline  
Telenurs* AND triage. Limits: 
journal article, 2007-2017, english. 26 (2)  15 3 0 

17-03-23 Medline 

Telenurs* AND nurs* experienc*. 
Limits: journal article, 2007- 2017, 
english. 36 (4)  12 5 0 

17-03-23 Medline 

Telephone triage AND nurs* 
experienc*. Limits: journal article, 
2007- 2017, english. 46 (1)  24 7 0 

17-03-23 Medline 
Telenursing (Mesh). Limits: journal 
article, 2007- 2017, english. 133 (3)  46  17  0 

17-03-23 Cinahl  

Telenursing (Cinahl, heading). 
Limits: research, jan 2007-jan 2017, 
english.   182 (9)  156 93 3 

17-03-16  Pubmed  
Telephone advice AND Nurs* 
experienc*  Limits: english,10 years 80  80  46  3 

17-03-16  Cinahl  

Telephone advice AND Nurs* 
experienc*. Limits: english 
jan2007- jan 2017 research article. 42 (3)  39  15  0 

17-03-15  Pubmed  
Telenurs* AND Triage Limits: 
english, 10 years 28 28 10 1 

17-03-15  Cinahl  

Telenurs* AND nurs* experienc*. 
Limits: jan 2007-jan 2017, research 
article, english  51 51 18 3 

17-03-15 Cinahl  

Telephone triage AND nurs* 
experienc*. Limits: research article, 
jan 2007-jan 2017, english  19  19 19 0 

17-03-15  Cinahl  

Telenurs* AND triage. Limits: 
research article, jan 2007-jan 2017, 
english.  34 (4)  34 15 0 

17-03-27 

Sekundär 
sökning, 
Cinahl. 

Stress in telephone helpline nurses. 
Limits: Titel. Del av titel på 
resultartikel Allan, J, L., 
Farquharson, B., Johnston, D, W., 
Jones, M, C., Choudhary, J, C., & 
Johnston, M. (2014). Stress in 
telephone helpline nurses is 2 1 1 1 



BILAGA  B    

 

 (*) Siffror inom parantes är artikeldubbletter.  

 

associatied with failures of 
concentration, attention and 
memory, and with more 
conservative referral decisions. 
British journal of psychology 105. 
200- 213. Doi: 10.1111/bjop.12030  
 
hämtad ur  
 
Farquharson, B., Allan, J., Johnston, 
D., Johnston, M., Choudhary, C & 
Jones, M. ( 2012) Stress amongst 
nurses working in a healthcare 
telephone-advice service: 
relationship with job satisfaction, 
intention to leave, sickness absence, 
and performance. Journal of 
Advanced Nursing 68(7), 1624-
1635.  doi: 10.1111/j.1365-
2648.2012.06006.x 
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Tabell  2:  Artikelöversikt  
Artikel  1  

 

Referens    Allan, J. L., Farquharson, B., Johnston, D. W., Jones, M. C., Choudhary, J. C., & Johnston, M. 
(2014) Stress in telephone helpline nurses is associatied with failures of concentration, attention 
and memory, and with more conservative referral decisions. British journal of psychology 105, 
200- 213. Doi: 10.1111/bjop.12030 

 

Land    
Databas  

Skottland 
Sekundär sökning från artikel  

Syfte   Att undersöka om  stress förutsäger kognitiva misstag hos telefonsjuksköterskor, om stress 
påverkar tiden det tar för telefonsjuksköterskorna att bearbeta information och med vilken skärpa 
och om  förändringarna i den kognitiva funktionen och informationsbearbetningen leder till att 
telefonsjuksköterskorna tar andra beslut. (3).  

Metod:    
Design  

Kvantitativ studie med flera enkäter och ett test som mäter reaktionstid. 
 

Urval   Alla telefonsjuksköterskor (n=465) som arbetade på sjukvårdsrådgivningen (NHS 24) i Skottland 
blev inbjudna att delta i studien. Av dessa medverkade 152 st till slutet av studien. 

Datainsamling   Data insamlad vid två tillfällen på telefonsjuksköterskornas arbetsplats, i samband med deras skift. 
Innan första skiftet fick de fylla i enkäter med skalor som mätte upplevd stress veckorna innan 
datainsamlingen, samt upplevt humör veckorna innan datainsamlingen. De genomgick även ett 
test som mätte deras reaktionstid.  Direkt efter första skiftet gjorde de ytterligare ett test som mätte 
deras reaktionstid samt svarade på enkäter som mätte deras upplevda stress under passet och deras 
upplevda koncentrationsstörningar under passet. Detta gjordes även i samband med andra 
datainsamlingstillfället. Efter dessa tillfällen erhöll forskarna även statistik från NHS angående de 
deltagande telefonsjuksköterskornas medellängd på samtal etc som regelbundet samlas in av 
arbetsgivaren. 

Dataanalys   Multipel regression och korrelationsanalys.  

Bortfall   171 telefonsjuksköterskor gav skriftligt samtycke men 152 slutförde studien. 

Slutsats   Högre nivåer av upplevd stress korrelerade med en signifikant ökning av antalet kognitiva misstag 
såsom minskad fokus och minnesstörningar. När reaktionstiden mättes uppdagades att de 
telefonsjuksköterskor som upplevt både ett stressigt arbetspass och ett som upplevdes som icke 
stressigt, gjorde fler misstag i testet efter det upplevda stressiga arbetspasset än de som inte var 
stressiga. Reaktionstiden var kortare och indikerade att informationsbearbetningstiden var kortare 
de dagar då arbetspassen upplevdes som stressiga, dock var reaktionstiden samma före och efter 
det stressiga arbetspasset vilket innebär att den korta reaktionstiden inte kan länkas till stressen 
under arbetspasset. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad II av III, vilket motsvarar 
70%. 
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Artikel  2  

  

Referens   Ernesäter, A., Holmström, I., & Engström, M. (2009) Telenurses experiences of working with 
computerized decision support: supporting, inhibiting & quality improving. Journal of advanced 
nursing 65(5), 1074-1083. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.04966.x 

 

Land    
Databas  

Sverige 
Cinahl  

Syfte   Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med datoriserat beslutsstöd och hur dessa 
beslutsstöd på verkar deras arbete. 

Metod:    
  
  
Design:    

Kvalitativ studie.  

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Urval    Maximal variation för att beskriva fenomenet från olika synvinklar. Tre callcenter i Sverige, ett i 
storstad, två på mindre orter. Åtta sjuksköterskor deltog, alla med ett minimum av ett års klinisk 
erfarenhet. 

Datainsamling   Semistrukturerade intervjuer. Deltagare uppmuntrades tala fritt kring erfarenheter men man följde 
också förberedda öppna frågor. 

Dataanalys   Innehållsanalys, för att identifiera meningsbärande enheter och skapa kategorier och teman.  

Bortfall   inget 

Slutsats    Analysen utmynnade i tre huvudkategorier stödjande, hämmande och kvalitetshöjande. Kategorin 
stödjande innehöll upplevelser av att beslutstödet underlättade arbetet, genom att spara tid vid 
informationssökning och gav en snabb överblick av inringarens problem. Det var också ett 
komplement till telefonsjuksköterskans kunskap och erfarenhet när denna fick frågor angående 
tillstånd med minder kunskap inom. Det upplevdes dock som ett komplement inte kompensation 
för kunskap. Beslutstödet användes även som en checklista för att inte missa viktiga frågor att 
ställa. Inom kategorin hämmande upplevdes att systemet var inkomplett information saknades 
både kring symtom och åtgärder, samt svårt att söka i systemet. Beslutstödet upplevdes som att ha 
en onödigt hög säkerhetsnivå som telefonsjuksköterskan inte höll med om. Ofta prioriterade denna 
lägre än systemet. Telefonsjuksköterskorna kände sig passiva och kontrollerade när de använde 
beslutstödet. Positiv upplevelse var att alla sjuksköterskor gav samma råd vid användandet av 
systemet.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%. 
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Artikel  3  
 

 

Referens   Farquharson, B., Allan, J., Johnston, D., Johnston, M., Choudhary, C & Jones, M. ( 2012) Stress 
amongst nurses working in a healthcare telephone-advice service: relationship with job 
satisfaction, intention to leave, sickness absence, and performance. Journal of Advanced Nursing 
68(7), 1624-1635.  doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06006.x 

Land    
Databas  

Skottland  
Cinahl  

Syfte   Att bedöma stressnivån hos sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning via telefon, även 
att undersöka om stress är relaterat till deras arbetsinsats, sjukfrånvaro samt deras tankar kring att 
sluta på arbetsplatsen.  

Metod:    
Design  

En kvantitativ studie med flertal olika enkätundersökning.  
 

Urval    Totalt 465 sjuksköterskor som arbetade på sjukvårdsrådgivningen i Skottland blev tillfrågade. 152  
stycken sjuksköterskor skrev på samtycke och slutförde studien.  

Datainsamling   Datainsamlingen skedde mellan mars 2008 till mars 2009, där varje deltagare blev tillfrågade att 
fylla i ett frågeformulär kring allmän hälsa, familj och arbetsrelationen, tankar kring att sluta på 
arbetsplatsen, samt att värdera deras stressnivå efter två skift. Deltagarna fick även ge sitt tillstånd 
till forskarna att titta på deras sjukfrånvaro och arbetsinsats.  

Dataanalys   Spearmans korrelationsrangordning och dator programmet SPSS användes för att analysera svaren 
från de insamlade formulären.  

Bortfall   De sjuksköterskor som tog beta-blockerare var exkluderade i studien, eftersom att hjärtfrekvensen 
är viktigt vid upplevelsen av stress exkluderades de två sjuksköterskor som tog beta-blockerare.   

Slutsats   Stressnivån hos sjuksköterskorna som arbetar med telefonrådgivning visar ingen större skillnad 
gentemot den allmänna kvinnliga befolkningens stressnivå. Dock en markant mindre nivå av 
upplevd stress (16%) jämfört med sjuksköterskor som arbetar i en sjukhuskontext (24%). Familj 
och arbetsrelationen visar sig vara en stor faktor för trivsel, arbetsinsats och minskad sjuk frånvaro 
bland telefonsjuksköterskorna.  Cheferna för telefonsjuksköterskorna kan överväga att införa 
stresshanteringsprogram eller göra justeringar gällande arbetstider för att ge sjuksköterskorna 
bättre balans mellan familj och arbete, och på så sätt minska sjuk frånvaron.  
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad II av III, vilket motsvarar 
70%. 



BILAGA  C    

 

Artikel  4  

 

Referens   Hakimnia, R., Holmström, I., Carlsson, M., & Höglund, A. T. (2014) Exploring the 
communication between telenurse and caller, A critical discourse analysis. International Journal 
of Qualitative Studies on Health and Well-being 9, 1-9. doi.org/10.3402/qhw.v9.24255 

Land    
Databas  

 Sverige  
Pubmed 

Syfte   Att utforska kommunikationen mellan telefonsjuksköterskor och inringaren under samtal till 1177, 
sjukvårdsrådgivningen.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod med kritisk diskurs analys 
Deduktiv ansats.  
 

Urval   31 telefonsjuksköterskor blev tillfrågade och 11 stycken valde att delta. Under en veckan samlades 
det in ungefär 1000 inspelade samtal, 20 stycken av dessa var strategiskt utvalda för att passa den 
deduktiva ansatsen, med tillräckligt mycket information som gav bra variation på resultatet.  

Datainsamling   Mellan 2011 och 2012 i en mellan stor stad i Sverige gjordes undersökningen. De 11 
telefonsjuksköterskor som valde att delta.  

Dataanalys    Deduktiv ansats av analysen av samtalen som spelades in och transkriberades. Analyserna av 
samtalen som var nedskriva lästes först av en författare, sedan en annan. Författarna enades sedan 
om fem typer av samtal.  

Bortfall    20 stycken sjuksköterskor valde att tacka nej till att ingå i studien.  

Slutsats   Fem stycken olika typer av samtal hittades portvaktssamtal, genussamtal, opersonligt samtal, 
livsvärldssamtal och diskursbrytande samtal. Portvaktssamtal där fokus ligger på att patienter med 
rätt symtom och grad av allvarlighet ska komma till rätt vårdinstans, omvårdnadsaspekter som 
empati och stöd saknas, samtalet blir effektivt. Genussamtal där relationen mellan 
telefonsjuksköterskan och inringaren spelar stor roll för hur samtalet fortlöper, om inringaren är en 
kvinna löper samtalet smidigare, och kommunikationen är varm. Under det opersonliga samtalet 
agerar telefonsjuksköterskan mer som en informatör åt patienten för att denne ska få rätt typ av 
vård utifrån sina symtom och besvär. Telefonsjuksköterskan svarar kort och har ett medicinsk 
perspektiv. Inringaren försöker bli personlig genom skämt, men sjuksköterskan behåller sitt 
medicinska perspektiv. Under kategorin livsvärldssamtal beskrivs samtal där inringaren 
presenterar delar av sin livsvärld. Telefonsjuksköterskan kan välja att bekräfta detta genom sin 
kommunikation, om hon inte gör det, som är fallet uppstår en krock mellan telefonsjuksköterskans 
medicinska perspektiv och inringarens livsvärldsperspektiv. Diskursbrytande samtal är när 
telefonsjuksköterskan bekräftar inringaren, hon förklarar de råd hon ger, och använder inringarens 
egna ord, och på så sätt möter hon inringaren i dennes livsvärld. Här finns omvårdnadsaspekter 
närvarande.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%.  
 



BILAGA  C    

 

Artikel  5  

 

Referens   Holmström, I., & Höglund, A.T. (2007) The faceless encounter: ethical dilemmas in telephone nursing. 
Journal of Clinical Nursing 16(10), 1865-1871, Doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01839.x  

 

Land    
  
Databas  

Sverige 
 
Cinahl 

Syfte   Att beskriva etiska konflikter i värderingar, normer och intressen som telefonsjuksköterskor upplever i sitt 
arbete. 

Metod:    
  
Design  

Intervjuer med öppna frågor. 
 
Kvalitativ. 

Urval    Strategiskt urval. 12 telefonsjuksköterskor med mellan 4 månader och 35 års erfarenhet av arbete som 
telefonsjuksköterskor deltog i studien. De arbetade på en sjukvårdsrådgivning i mellan Sverige. 
 

Datainsamling   Intervjuer med öppna frågor. Uppföljningsintervjuer med samma deltagare ett år senare. Detta för att öka 
mängden information ytterligare. Dock uppkom inget nytt under andra omgången intervjuer. 
 

Dataanalys   Tematisk analys. 
 

Bortfall   Inget redovisat. 
 

Slutsats   Fem teman identifierades: Att prata genom en tredje part, att diskutera privata och känsliga ämnen över 
telefon, otillräckliga resurser inom hälso- och sjukvården, balansen mellan inringarens rätt till information 
och sjuksköterskans professionalitet och skillnader i hur man bedömer inringarens trovärdighet. Att prata 
genom en tredje part var problematiskt då detta inkräktade på patientens autonomi. Detta uppstod bland 
annat när vuxna ringde in åt äldre föräldrar eller när män ringde åt sina fruar då deras kultur innebar att 
fruarna själva inte tar den kontakten. Det var också etiskt problematiskt att diskutera personliga och 
känsliga ämnen såsom psykisk sjukdom eller sexuellt överförbara sjukdomar över telefon. Detta för att 
telefonsjuksköterskan aldrig kunde veta om inringaren var samma person som den utgivit sig för att vara 
och för att det vara svårt att över telefon uppfatta genans och andra tecken på att inringaren påverkades illa 
av samtalet. Ytterligare etiska konflikter uppstod när telefonsjuksköterskorna upplevde att de fick samtal 
från patienter som fallit mellan stolarna i hälso- och sjukvården. De visste att hänvisningarna de kunde göra 
ändå inte ledde till att inringaren fick hjälp vilket ledde till frustration. Balansen mellan professionalitet och 
rätten till information behandlade de fall där telefonsjuksköterskan starkt misstänkte att inringaren led av en 
svår sjukdom trots att denne bara ringt in för egenvårdsråd. Det var etiskt problematiskt att försöka få 
patienten att förstå allvaret utan att chocka denne eller säga för mycket. Etiska konflikter kan också uppstå 
då telefonsjuksköterskor bedömer inringares trovärdighet och rätt till vård olika. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 80%. 



BILAGA  C    

 

Artikel  6  

 

Referens   Holmström, I. (2007) Decision aid software programs in telenursing: not used as intended? 
Experiences of Swedish telenurses.  Nursing and Health Science 9, 23–28, doi: 10.1111/j.1442-
2018.2007.00299.x  

 

Land    
Databas  

Sverige  
Cinahl  

Syfte   Att undersöka användningen av datoriserat beslutstöd utifrån sjuksköterskans perspektiv.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod med induktiv ansats. 
Tematisk analys av intervjuer.  

Urval   Undersökningen gjordes mellan 2004-2005 på en sjukvårdsrådgivningscentral i en mellanstor stad 
i Sverige med 12 av 20 sjuksköterskor.  

Datainsamling   Intervjuer med öppna frågor.  

Dataanalys   Tematisk analys,  menings enheter utifrån valda teman.  

Bortfall   8 st sjuksköterskor, gjorde inte någon skillnad på resultatet enligt författarna.  

Slutsats   Fyra  teman identifierades: stöd för bedömning men inte för beslut vilket innebar att beslutsstödet 
användes som minnesstöd och för att ställa rätt frågor och inte missa något viktigt, men  när det 
kom till att bedöma prioriteringsgrad använde telefonsjuksköterskorna dock sin egen erfarenhet 
och kunskap. Nästa tema var att beslutsstödets innehåll och åtgärdsförslag inte stämde överens 
med kliniska riktlinjer eller verkligheten, ofta upplevdes beslutsstödet prioritera högre än 
telefonsjuksköterskan. Vidare var begränsningar i stöd till inlärning och information ett tema. 
Detta förklarades av deltagarna som att beslutsstödet inte var användarvänligt och att det ibland 
upplevdes svårt att hitta den information som eftersöktes. Sista temat var 
kommunikationssvårigheter och beslutsstöd. Deltagarna beskrev en frånvaro av information i 
beslutsstödet som var skriven på ”vardagsspråk”. Ibland var de tvungna att kommunicera 
misstankar om exempelvis cancersjukdomar till inringare och de hade uppskattat att få mer stöd i 
beslutsstödet, istället för att behöva sitta och översätta medicinska termer och riskera missförstånd 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%. 



BILAGA  C    

 

Artikel  7  

 

Referens   Höglund, A. T., & Holmström, I. (2008) It´s easier to talk to a woman. Aspects of gender in 
swedish telenursing. Journal of Clinical Nursing, 17, 2979-2986 doi: 10.1111/j.1365-
2702.2008.02345.x 

Land    
Databas  

Sverige 
Cinahl 

Syfte   Att beskriva och utforska genusaspekter i sjukvårdsrådgivning via telefon såsom de upplevs av 
telefonsjuksköterskor. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ studie med djupintervjuer. 
 

Urval   Strategiskt urval. 12 kvinnliga sjuksköterskor som arbetade vid en sjukvårdsrådgivningscentral i 
mellansverige. Urval med tanke på variation i klinisk erfarenhet och olika lång erfarenhet som 
telefonsjuksköterska, från 4 månader till 35 år. 

Datainsamling   Enskilda djupintervjuer i avskilt rum på deltagarnas arbetsplats. Öppna frågor där deltagarna 
ombads berätta om sina erfarenheter av genusaspekter i arbetet med sjukvårdsrådgivning via 
telefon. Deltagarna intervjuades två gånger med ett års mellanrum. Året efter första intervjun 
expanderade sjukvårdsrådgivningscentralen och anslöts till 1177. Inga nya teman framkom dock 
efter andra intervjun jämfört med första. 

Dataanalys   Transkriberat intervjumaterial läses flera gånger och bearbetas med tematisk analys där 
meningsenheter identifieras och kodas. Övergripande teman skapas sedan. 

Bortfall   En deltagare föll bort mellan intervju ett och två. 

Slutsats   Studien identifierade fem teman, kvinnlig underordning i familjen, brist på respekt i samtal med 
kvinnliga sjuksköterskor, misstro mot pappors kompetens, motvilliga manliga inringare och att 
prata kvinna till kvinna. Tema 1, underordning i familjen, handlade om kultur, där männen ofta 
ringer i egenskap av familjens överhuvud, trots att han inte har kunskap om symtomen som barn 
eller fru uppvisar. Även unga tjejer som ringer och inte vågar berätta för sina föräldrar av rädsla 
för reprimander. Tema 2, brist på respekt, behandlade manliga inringares brist på respekt för 
telefonsjuksköterskans kompetens och utbildning i samtalen. Männen upplevde att de hade 
tolkningsföreträde och var krävande och vissa fall nedsättande. Tema 3, inkompetens hos fäder, 
behandlade de inringande pappornas upplevda inkompetens, här var det vanligt att trots att pappan 
ringt upp så gav han luren till mamman eftersom hon hade mer kunskap om barnets tillstånd och 
mående. Tema 4, motvilliga inringare, behandlade en kategori inringare som inte ringde ofta, män, 
de som bor på landsbygden och äldre. Äldre män på landsbygden tog sällan kontakt och när så 
gjordes var de ofta sjukare än de trodde och telefonsjuksköterskan fick använda 
övertalningsförmåga för att få dem att åka ambulans till sjukhuset. Tema 5, samtalen kvinnor 
emellan, behandlar samtalen kvinnor emellan som upplevs av telefonsjuksköterskorna gå mycket 
smidigare än de med männen. Kvinnor är mer detaljerade i sina beskrivningar och uttrycker mer 
känslor i samtalen. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%. 



BILAGA  C    

 

Artikel  8  

 

Referens   Kaminsky, E., Rosenqvist, U., & Holmström, I. (2009) Telenurses ́understanding of work: 
detective or educator? Journal of Advanced Nursing 65 (29), 382-390. 

 
 

Land    
Databas  

Sverige  
Cinahl  
 

Syfte   Syftet med studien var att beskriva olika sätt att förstå arbetet som telefonsjuksköterska. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk ansats  
 
 

Urval   20 sjuksköterskor på en sjukvårdsrådgivningsenhet i Sverige blev tillfrågade. 12 valde att delta. 
De hade mellan fyra månader och 35 års erfarenhet av sjukvårdsrådgivning per telefon. 
 

Datainsamling   Fenomenologiska intervjuer med öppna frågor, skapades av en tredje författare.  

Dataanalys   Innehållsanalys, identifiera och skapa under kategorier och teman.  
 

Bortfall   8 st sjuksköterskor valde att inte vara med i studien. 
 

Slutsats   Fem olika sätt att förstå arbetet som telefonsjuksköterska kunde identifieras. Alla deltagare var 
överens om att bedöma, hänvisa och ge råd till inringaren var kärnan i deras arbete. Att stötta 
inringaren uttrycktes av hälften av deltagarna. Detta innebar att man stöttade inringaren och höll 
kontakt med hen under hela processen, ofta genom att ringa upp och höra hur det går. Målet var att 
inge en känsla av att vara tillgänglig när det behövdes och att de var en i familjen. Att stärka 
inringaren uttrycktes av en tredjedel av deltagarna. Detta innefattade att ge inringaren beröm för 
utförd egenvård, vara uppmuntrande, aktivt lyssnande och en diskussionspartner till inringaren. 
Att utbilda inringaren var en kategori som uttrycktes av en fjäderdel av deltagarna. Det upplevdes 
som viktigt att utbilda patienten men här skedde det ofta på telefonsjuksköterskans initiativ och 
patienten blev en passiv mottagare av det som hon upplevde att denne behövde lära sig. Sista 
kategorin handlade om att möjliggöra lärande hos inringaren, genom att förstå inringarens 
utgångspunkt och förståelse kunde utbildningen individanpassas. Denna sista kategori var ledande 
i alla andra sätt att förstå arbetet. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%.  
 



BILAGA  C    

 

Artikel  9  

 

Referens   Snelgrove, SR. (2009) Nursing work in NHS direct: constructing a nursing identity in the call-center 
enviroment. Nursing Inquiry 16 (4), 355-365.    

 

Land    
  
Databas  

Wales 
 
Cinahl  

Syfte   Att beskriva hur sjuksköterskor framhåller sitt kliniska arbete inom National Health Service Direct 
(NHSD).  

Metod:    
  
  
Design  

Fokusgruppdiskussioner. Två olika fokusgrupper, en bestående av sjuksköterskor som arbetade på 
NHSD och en bestående av sjuksköterskor som arbetade inom andra delar av sjukvården i Wales.  
 
Kvalitativ  

Urval   Alla sjuksköterskor som arbetade på NHSD i Wales.  
 

Datainsamling   En enkät med strukturerade och öppna frågor. Avslutade med uppmuntran till egna kommentarer. 
 

Dataanalys   Tematisk analys på fokusgrupp materialet och öppna frågorna.  
 

Bortfall   Inget redovisat.  
 

Slutsats   Sjuksköterskor vidhåller sitt omvårdnadsarbete inom NHSD. Detta på grund av de värderingar de 
internaliserat i sitt arbete inom andra delar av hälso- och sjukvården. Värderingarna följer med i det 
nya arbetet som telefonsjuksköterska. Det nya arbetet innebär utmaningar såsom att de inte kan se 
patienten och att det är svårare att uppleva ett avslut på det fall de hanterat. Det innebär också att de 
utvecklat nya kunskaper, främst sin kommunikation för att klara de nya kraven som arbetet ställer på 
dem. De använder kommunikation och sina tidigare erfarenheter för att bygga upp en bild av 
inringaren och dennes situation och tillstånd. Kommunikationen används också för att förmedla 
empati och värme och för att bygga en tillitsfull relation till inringaren, någon som de menar är 
centralt för omvårdnadsarbete. De upplever också att de arbetar holistiskt då de tar hänsyn till 
inringarens hela situation, exempelvis förmågan att följa egenvårdsråd, när det gör sina bedömningar. 
Trots att de hävdar att arbetet de gör som telefonsjuksköterskor är omvårdnadsarbete så saknar en del 
det fysiska omvårdnadsarbetet nära patienterna och känner en viss osäkerhet i identiteten som 
sjuksköterska.  
 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%. 



BILAGA  C    

 

Artikel  10  

 

Referens   Snooks, H. A., Williams, A. M., Griffiths, J., Peconi, J., Rance, J., Snelgrove, S., Sarangi, S., 
Wainwright, P., & Cheung, WY. (2008) Real nursing? The developement of telenursing. Journal 
of advanced nursing 61(6), 631-640, doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04546.x 

Land    
Databas  

Wales 
Cinahl 

Syfte   Att förstå effekten av att arbeta med omvårdnad via telefon från telefonsjuksköterskors synvinkel 
och jämföra detta med sjuksköterskor som arbetar inom andra delar av hälso- och sjukvården i 
Wales. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ och kvantitativ. Enkäter med öppna och stängda frågor samt intervjuer med två 
fokusgrupper. 
 

Urval   Enkäter skickades till alla telefonrådgivningscentraler i Wales, där de distribuerades till 
telefonsjuksköterskorna som arbetade där. Fokusgruppen som innehöll telefonsjuksköterskor  
(n=8) rekryterades genom annonsering på telefon rådgivningscentralerna. Fokusgruppen som 
innehöll sjuksköterskor från andra delar av hälso- och sjukvården (n=5) rekryterades genom 
strategiskt urval via kontakter för att representera så många olika delar och år i yrket som möjligt. 

Datainsamling   Enkäter med öppna och stängda frågor samt fokusgruppsintervjuer.   

Dataanalys   Stängda enkätfrågor analyserades jämförande med nationella data i SPSS för att hitta signifikanta 
likheter och skillnader. Öppna enkätfrågor och intervjumaterial analyserades med tematisk analys 
där materialet kodas och teman identifieras. 

Bortfall   Av 111 utskickade enkäter returnerades 92 ifyllda, detta innebär 17% bortfall i enkätdelen. 

Slutsats   Telefonsjuksköterskorna beskrev områden av arbetet som upplevdes som stressande. Sådana var 
bristen på synintryck av inringaren och att de inte upplevde avslut på de fall de hanterat. Även 
samtal från psykiskt sjuka inringare, samtal som handlade om barn och samtal som visade sig vara 
akuta var orsak till stress hos telefonsjuksköterskorna. En del tycket det var mentalt ansträngande 
att arbeta med en inringare åt gången, det upplevdes isolerande, medan andra beskrev det som en 
positiv aspekt, att ha den tid som behövdes för varje inringare. De uttryckte att de kände 
tillfredsställelse när de hade lyckats bygga en relation med inringaren och de trivdes med att arbeta 
tillsammans med kollegor från vitt skilda specialiteter. De var utmanande att få varierande och 
svåra frågor och det faktum att arbetet var mindre fysiskt ansträngande upplevdes som positivt. 
Utvecklandet av kommunikationsförmågan beskrevs som centralt i arbetet med telefonrådgivning, 
även förmågan att kunna lyssna efter tecken i bakgrunden, inringarens andning och röstläge. 
Risken att göra en felbedömning för att man inte kunde se inringaren var en källa till oro. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%.   



BILAGA  C    

 

 

Artikel  11  

  

 

Referens    Weir, H., & Waddington, K. (2007) Continuities in caring? Emotion work in a NHSD call centre. 
Nursing Inquiry 15(1), 67-77 

Land    
  
Databas  

England 
 
Cinahl 
 

Syfte   Att undersöka vilka erfarenheter som påverkar telefonsjuksköterskans uppfattning om 
omvårdnadsarbetet när det sker över telefon och vad detta omvårdnadsarbete består av. 
Undersöker också varför sjuksköterskor väljer att arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon. 

Metod:    
  
Design  

Icke deltagande observation och intervjuer. 
 
Kvalitativ, etnografisk. 
 

Urval   En telefonrådgivningsenhet. Intervjuer med 36 sjuksköterskor varav fem hade arbetat på enheten 
men slutat. 

Datainsamling   Icke deltagande observationer av telefonsjuksköterskor i deras arbete och intervjuer med 36 
telefonsjuksköterskor. 

Dataanalys   Fältanteckningar och transkriberat intervjumaterial analyserades för att kodas och slutligen bilda 
teman. 

Bortfall   Inget redovisat. 

Slutsats   Deltagarna uttryckte en känsla av att det är enklare att arbeta med sjukvårdsrådgivning via telefon. 
Risken att göra dödliga misstag minskar menar de. Arbetet upplevdes som en utmaning, och en 
chockerande insikt var att inringarna ofta saknade grundläggande kunskap om livet och ringde 
med frågor om till exempel hur man sköter barn. Telefonsjuksköterskorna var väldigt 
uppmärksamma på hur de använda sin röst under samtalen då det var deras sätt att förmedla 
omvårdnad till inringaren. Svåra samtal beskrevs som de som behandlade psykisk sjukdom och 
verbalt aggressiva inringare, bra samtal var de där telefonsjuksköterskan upplevde att hon gjort 
skillnad för inringaren och stärkt denna. En del beskrev arbetsmiljön som ovänlig där man var 
konstant rädd för att göra misstag och få skuld, medan andra beskrev den som vänlig och öppen. 
Känslan av möjligheter och spänning inför att skaffa sig nya kunskaper stod i skarp kontrast till 
känslan av att vara övervakad och kontrollerad.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

Granskad enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall. Erhöll Grad I av III, vilket motsvarar 
80%. 
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