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Sammanfattning 

Ögonsjukvård är ett specialiserat område inom hälso- och sjukvård vilket kräver en 

kunskapsbaserad omvårdnad. Många patienter kontaktar sjukvårdsrådgivningen eller 

direkt till ögonmottagningar för att få hjälp med sina frågor. Fortfarande bemannas 

dock ögonmottagningar med allmänsjuksköterskor som saknar formell kompetens 

kring ögonsjukdomar. Patienten förväntar sig säker vård när hen söker vid akuta 

situationer därför behövs kunskap om allmänsjuksköterskans erfarenhet av 

telefonrådgivning inom ögonsjukvården.  

Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskors upplevelse av 

telefonrådgivning för patienter som söker akut ögonsjukvård. Resultatet av 

intervjuerna med sex allmänsjuksköterskor analyserades med induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. Två huvudkategorier framkom: Behov av kunskap för 

professionsutövning samt samarbetet med andra, Dessa kategorier delades sedan in i  

fem underkategorier, Brist på kunskap, brister i beslutsstöd, rådgivning via telefon, 

förväntningar från andra samt stöd från kollegor. Resultatet visade att respondenterna 

upplevde att telefonrådgivning var svårt och kunde leda till en ökad stress i arbetet 

men att det även var lärorikt. Respondenterna upplevde att de förväntades ha kunskap 

om ögonåkommor trots att de inte hade vidareutbildning, vilket skapade frustration 

och osäkerhet. Stöd från erfarna kollegor var en viktig del av arbetet och den största 

källan till kunskap. Det framkom att specifik utbildning inom telefonrådgivning samt 

ögonsjukvård är önskvärt. Detta kan ledas av den specialistutbildade 

ögonsjuksköterskan inom oftalmologisk omvårdnad. Fortsatt forskning behövs om 

innehållet i rådgivningen. 
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Abstract 

 

Ophthalmology is a specialized area within healthcare and it needs a specific type of 

knowledge- based nursing. Many patients seek help either using telenursing-units or 

call directly to ophthalmology units for help and advice. However, there are still 

ophthalmology units that have nurses working without specialized nursing education 

in ophthalmology. The patient expect safe care when he/she seeks help in an acute 

situation, therefore there is a need for knowledge about the experiences of nurses 

without specialized nursing education in ophthalmology. The aim of this study was to 

illustrate non-specialized nurses’ experiences of caring for patients with 

ophthalmological healthcare needs through telenursing. The result from the interviews 

with six non-specialized nurses were analyzed using an inductive qualitative method. 

Two main categories were found, need of knowledge for professional practice and 

working with others, these categories were then categorized in to five sub categories, 

lack of knowledge, deficiency in support systems, nursing via telephone, expectations 

from others and support from co-workers. The results showed that the respondents 

experienced telenursing as hard and that it could lead to increased stress in their work, 

but that it also was a learning opportunity. The respondents also felt that they were 

expected to have knowledge of eye conditions even though they did not have any 

further education in the subject, which created frustration and insecurity. Support 

from more experienced colleagues was an important part of their work and the main 

source for their knowledge. It was revealed that more specific education in telenursing 

and nursing in ophthalmology is desirable, this is something that can be directed by 

the nurses specialized in ophthalmology. Further research about the content of 

telenursing is needed. 
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Inledning 

Sjuksköterskan är en nyckelperson i hälso- och sjukvården med fokus på att skapa 

god omvårdnad och en förtroendefull relation med patient och anhöriga, samtidigt 

som hen ska se till att vårdprocessen flyter på enligt plan med evidensbaserade 

metoder (Fishman, 2018). För att en säker vård ska kunna säkerställas behöver 

sjuksköterskan ha kunskap om den vård som ges. Här är arbetsplatsen en viktig faktor 

som bör tillhandahålla utbildning för att säkerställa att sjuksköterskan får adekvat 

kunskap för att kunna hantera vårdsituationer (Lindh, & Sahlqvist, 2012). 

Vård via telefonrådgivning är idag ansett som en av de viktigaste delarna i att hantera 

den ökande efterfrågan av sjukvård som en större och ökande population medför (Van 

Houwelingen, Moerman, Ettema, Kort, & Cate, 2016). Personer kontaktar 

telefonrådgivning när de är i behov av stöd och råd kring tillstånd som kräver vård, 

det är sedan upp till den sjuksköterska som sitter i telefonen att avgöra vilken 

vårdnivå personen kräver samt hänvisa till rätt vårdinstans. För att kunna göra ett 

patientsäkert beslut krävs kunskap kring området samt kompetens i att hantera 

patienter som inte går att se rent visuellt (Ledin, Olsen, & Josefsson, 2011). 

 

Bakgrund 

En ögonsjuksköterska med specialistsjuksköterskekompetens ansvarar för patienter 

med olika oftalmologiska tillstånd (Marsden, 2000; Buchan et al., 2009). 

Ögonsjuksköterskan undervisar, ger råd, utför olika undersökningar samt behöver ha 

fördjupad kunskap om rådgivning via telefon (Marsden, 2000; Buchan et al., 2009). 

Det krävs en kompetens och ansvarskänsla för att kunna identifiera en möjlig diagnos, 

att avgöra hur akut en ögonsjukdom är och hänvisa en patient till rätt instans 

(Watkinson, & Seewoodhary, 2017). Studier har visat att specialistsjuksköterskor 

inom oftalmologisk omvårdnad effektiviserar och underlättar i vårdkedjan genom att 

sålla ut vilka personer som behöver träffa läkare, vilka som behöver vård av en 

ögonsjuksköterska eller vilka som klarar sig själva genom egenvård. 

Ögonsjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning har i flera studier bevisats ge 

säkra råd och vet hur de bör hantera patienter i telefon (Marsden, 2000; Kirkwood, 

Pesudovs, Raymond, & Douglas, 2005). Personer med ögonsjukdomar och 

ögonskador bör bedömas av personer med specifik kunskap inom oftalmologi (Nari, 

Allen & Bursztyn, 2017). Det är viktigt att ögonsjuksköterskan kan känna igen och 

särskilja olika akuta ögontillstånd, exempelvis om de är synhotande eller inte, och 

därefter vidta rätt åtgärd för patienten (Watkinson, & Seewoodhary, 2017).  

Telefonrådgivning 

Målet med telefonrådgivning är att förmedla råd kring medicinska frågor och 

åkommor samt att hänvisa patientflödet till rätt vårdinstans och vårdnivå (Ström, 
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Baigi, Hildingh, Mattsson, & Marklund 2011). Telefonrådgivning är ett av de sätt 

som kan användas för att hantera en växande populations behov av råd och stöd vid 

akuta tillstånd (Ernesäter, Holmström, & Engström, 2009).  

Vid telefonrådgivning är endast ett sinne verksamt, hörseln. Avsaknad av kroppsspråk 

och ögonkontakt gör att sjuksköterskan förlorar viktiga kommunikativa signaler (De 

Almeida Barbosa, & Paes da Silva, 2017). Endast sju procent av all mänsklig 

kommunikation sker genom ord och resten sker via kroppsspråk och andra signaler 

såsom röst, tonläge och dialekt (De Almeida Barbosa, & Paes da Silva, 2017). 

Relationen mellan sjuksköterska och patient bygger på kommunikation och det är en 

förutsättning för att kunna utföra god och säker vård (Crawford, Candlin, & Roger, 

2017). Dialogen mellan sjuksköterskan och den som ringer är den huvudsakliga 

källan till information inom telefonrådgivning och beslut måste tas grundat endast på 

den information som den som ringer väljer att delge (Röing, Rosenqvist, & 

Holmqvist, 2013; Holmström & Höglund, 2007). Målet med telefonrådgivning är att 

ge tillgång till säker vård utan att patienten nödvändigtvis behöver uppsöka 

sjukvården. Därför går det att säga att rådgivningen består av två aspekter, dels att 

hjälpa patienten och ge omvårdnad, dels att fungera som grindvakt för att hålla 

patienter borta från vårdinrättningen (Gamst-Jensen, Lippert, & Egerod, 2017; 

Kaminsky, Röing, Björkman, & Holmström, 2017; Wahlberg, Cedersund, & 

Wredling, 2003). 

Telefonrådgivning har visat sig vara ett snabbare och effektivare sätt att ge råd än 

personliga möten men ställer nya krav på sjuksköterskans förmåga att använda 

kommunikativa verktyg (Van Houwelingen et al., 2016). Dock antyder studier att 

sjuksköterskor inte får tillräcklig utbildning och verktyg för att hantera 

telefonrådgivning samtidigt som det är en effektiv form av vård (Greenberg, 2009; 

Lundmark, & Nordfält, 2018).  

Enligt Greenberg (2009) kan telefonrådgivning delas in i tre olika faser; att samla 

information, kognitiv bearbetning och output (Greenberg, 2009).  

Samla information består i att med frågor i samtalet få fram information om en 

persons tillstånd samt bygga en relation (Greenberg, 2009). Här används ofta ett 

beslutsstöd för att hjälpa sjuksköterskan att sålla information. Det är som ett slags 

”uppslagsverk” för att sjuksköterskan ska kunna ta beslut kring vilken nivå av vård 

patienten behöver och är uppbyggt som en checklista för att ge struktur (Ernsäter et 

al., 2009). Beslutsstöd innehåller dock mestadels medicinska råd och sjuksköterskor 

kan uppleva beslutstöd som en begränsning, eftersom det upplevs att information 

saknas när det gäller omvårdnad. (Ernesäter et al., 2009; Ledin et al., 2011). De väljer 

därför ofta att ta med egen kunskap och kliniska erfarenhet i bedömningen 
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(Greatbatch et al., 2005). Positiva aspekter med att arbeta med beslutsstöd är att 

sjuksköterskan har ett system som kan backa upp det beslut som tas, men det finns 

även negativa aspekter. Beslutsstödet kan vara ofullständigt och för snävt och påverka 

sjuksköterskorna att lita mer på beslutsstödet än egna erfarenheter i bedömningen 

(Greatbatch et al., 2005; Ernsäter et al., 2009; Kaminsky et al., 2017).  

Kognitiv bearbetning innebär att sjuksköterskan själv mentalt bearbetar informationen 

och kan bygga sin bedömning på denna tillsammans med erfarenhet och kunskap 

(Greenberg, 2009). Det kan vara en utmaning för sjuksköterskorna att göra rätt 

bedömning per telefon beroende på hur den som ringer kommunicerar och uttrycker 

sig. Brister i språkförståelse, drogpåverkan eller att det är någon annan som ringer åt 

den vårdsökande kan försvåra bedömningen. En annan aspekt som kan försvåra är om 

personen som ringer ger en lång och krånglig förklaring. Sjuksköterskan kan då få 

svårt att sålla informationen som ges, eftersom det riskerar att bli för mycket 

information att bearbeta (Gamst-Jensen, Lippert, & Egerod, 2017; Holmström, & 

Höglund, 2007; Holmström, Krantz, Karacagil, & Sundler, 2017). 

Output är när sjuksköterskan ger råd angående hälsotillstånd såsom exempelvis 

egenvårdsråd eller hänvisar till vårdcentral eller akutmottagning (Greenberg, 2009). 

Sjuksköterskan bedömer och triagerar här utifrån den information som är insamlad 

och tar ett beslut om den vårdnivå som krävs för patienten (Ali, Traverner, Ghani, 

Kussor, & Naz, 2013; Reay, Ranking, & Then, 2016). 

Säker vård 

Säker vård innebär att vårdpersonal genomför åtgärder som botar och lindrar symtom 

samt inte vållar skada som kunnat undvikas (Lindh, & Sahlqvist, 2012). Säkerheten 

ska genomsyra hälso- och sjukvårdens alla processer, dygnet runt, året runt och risker 

ska förutses och hanteras på ett adekvat sätt. Vårdpersonal ska ha en systemkunskap 

samt både teknisk och icke-teknisk kunskap kring vården som utförs för att den ska 

kunna genomföras på ett säkert sätt. Systemkunskap behövs för att förstå vad det är 

som skapar en säker vård, hur vården bör organiseras, hur tekniken fungerar och hur 

kommunikation kan användas för att tillsammans skapa en vårdrelation som får ett 

bra utfall. Tekniska kunskaper och färdigheter får sjuksköterskan redan i 

grundutbildningen, men dessa behöver utvecklas med tiden. Arbetsplatsen har en 

viktig roll i att skapa förutsättningar för fortbildning och genomföra dem, samt att 

regelbundet stämma av vilket utbildningsbehov som finns. Icke-tekniska färdigheter 

innebär att sjuksköterskan bör ha förmåga att sätta sig in i patientens behov, lösa 

problem, hantera stress samt fatta beslut. Detta ökar även möjligheterna att bedriva en 

personcentrerad vård då patienten och närstående blir delaktiga i vården (Lindh, & 

Sahlqvist, 2012). 
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Enligt ICN:s etiska kod (2012) står det att sjuksköterskan har en skyldighet att arbeta 

och underhålla sin kompetens genom kontinuerligt lärande (ICN, 2012). Redan på 

Florence Nightingales tid belystes vikten av utbildning för att kunna bedriva säker 

vård (McDonald, 2001). Florence Nightingale var en pionjär inom omvårdnad då hon 

var en av de första att med hjälp av statistiska analyser försöka implementera säker 

vård. Genom att jämföra dödligheten på olika avdelningar där vissa hade utbildade 

sjuksköterskor och andra inte, stärktes teorin kring att utbildning och kunskap är 

nödvändiga för att utföra säker vård (McDonald, 2001).  

För att telefonrådgivning ska kunna utföras på ett säkert sätt behövs därför vidare 

kunskap och utbildning inom området som motsvarar arbetsplatsens inriktning. Detta 

är något som ofta inte tillhandahålls på ett tillfredsställande sätt på arbetsplatsen 

(Greenberg, 2009; Lundmark, & Nordfält, 2018). 

Problematisering 

Många personer ringer till 1177 Vårdguiden eller direkt till ögonmottagningar för att 

få telefonrådgivning och hjälp vid problem med ögonen eller synen. På vissa enheter 

inom ögonsjukvård arbetar allmänsjuksköterskor utan 

specialistsjuksköterskeutbildning inom oftalmologisk omvårdnad och de förväntas 

kunna bedöma vårdbehov samt ge information. Då det inte finns mycket forskning om 

hur dessa sjuksköterskor upplever telefonrådgivning behövs mer kunskap kring detta 

område. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskors erfarenheter av 

telefonrådgivning vid en ögonklinik. 

 

Metod 

Design   

Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

(Henricson, 2017). Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som används vid 

empiriska studier. Inom kvalitativ forskning används den för att skapa förståelse kring 

det fenomen som studeras samt förser forskaren med nya insikter (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2017). Kvalitativa intervjuer valdes för att utröna och upptäcka 

egenskaper med målet att förstå innebörden i det som sker (Starrin & Renck, 1996). 

Induktiv ansats gav möjlighet att förutsättningslöst analysera deltagarnas berättelser 

av egna upplevelser (Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2017).  
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Urval 

Ett strategiskt urval gjordes för att välja deltagare då detta är det mest lämpliga inom 

kvalitativ forskning där ett slumpmässigt urval kan vara ett hot mot studiens giltighet 

(Kvale, & Brinkmann, 2014). Ett strategiskt urval kan beskrivas enligt följande: de 

respondenter som innehar den största kunskapen inom valt område inkluderas i 

studien. Då urvalet görs, väljs deltagare utifrån olika kriterier för att få en bred 

spridning på information (Kvale, & Brinkmann, 2014).  

I studien inkluderades sex allmänsjuksköterskor som arbetade vid ögon-

vårdavdelningar och ögonmottagningar där patienter med problem med ögon och/eller 

synen får vård. I arbetet som allmänsjuksköterska ingick telefonrådgivning utan att ha 

direkt tillgång till en ögonspecialist, det vill säga en ögonläkare eller en 

specialistutbildad ögonsjuksköterska. Kriterierna var att allmänsjuksköterskan inte 

skulle ha lång erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård utan ha arbetat mindre än tre 

år. Ingen begränsning gjordes för ålder eller kön.  

Initialt togs kontakt med respektive vårdenhetschef på fem olika ögonenheter i södra 

Sverige för att få godkännande och kontakt med respondenter (bilaga B). En enhet 

avböjde medverkan och en enhet hade inga lämpliga deltagare Två enheter hade en 

kandidat vardera som uppfyllde kriterierna och en enhet hade fem kandidater. 

Intervjuerna planerades ta en timme under arbetstid och skulle göras på deltagarnas 

arbetsplats eller i anslutning till arbetsplatsen. Sjuksköterskor som valdes ut av 

vårdenhetschefen fick ytterligare skriftlig information om studien (bilaga C) samt 

möjlighet att välja om de ville delta eller ej. De som valde att delta fick ytterligare 

information om studien muntligen vid själva intervjutillfället samt fick signera en 

skriftlig samtyckesblankett. Deltagarna fick även vid intervjutillfället återigen 

information om att de under hela processen hade möjlighet att avbryta sin medverkan 

utan att uppge orsak. Av de tillfrågade var det en sjuksköterska som avböjde att vara 

med i studien med hänvisning att hen inte ville bli inspelad. 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i februari och mars 2018, två intervjuer gjordes av praktiska 

skäl per telefon och resterande intervjuer gjordes på respektive arbetsplats där 

respondenterna arbetade. Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer 

där frågor om upplevelser kring ögonpatienter togs upp (Bilaga A). Frågorna 

formulerades för att täcka både sjuksköterskornas upplevelse av telefonrådgivning 

men också om deras erfarenheter av att ge råd till patienter, om det fanns 

utbildningsinsatser samt om sjuksköterskorna själva hade egna förslag på utbildnings- 

och förbättringsområden. Vikt lades vid att frågorna skulle vara öppna och att 

följdfrågor skulle kunna uppstå naturligt för att inte styra den riktning intervjun tog. 

Intervjuerna spelades på mobiltelefon med hjälp av en applikation. Endast en av 
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författarna var med vid intervjuerna, detta för att minimera risken att respondenten 

skulle känna sig utsatt och därmed bli mer bekväm att dela med sig av sina 

erfarenheter. För att få ärliga och detaljerade svar är det viktigt att respondenten 

känner sig trygg och bekväm (Kvale, & Brinkmann, 2014). 

Databearbetning 

Det inspelade materialet transkriberades. Materialet lyssnades på och lästes igenom 

vid flera tillfällen för att få ökad förståelse för innehållet. Författarna valde att 

transkribera varandras intervjuer för att få djupare förståelse för varandras intervjuer 

och materialet som helhet.  

Efter att alla intervjuer hade transkriberats togs ytterligare steg för vidare analys. 

Texten delades till att börja med in i meningsbärande enheter och kondenserades 

sedan, dock med hänsyn taget till att själva innehållet inte förlorades. Därefter 

skalades överflödig information av från de meningsbärande enheter som kodades. 

Genom att jämföra koderna skapades sedan kategorier som koderna sorteras in och 

slutligen utformades kategorier (Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2017).  

Analysen av intervjuerna resulterade i fem underkategorier; Brist på kunskap, 

Rådgivning via telefon, Brister i beslutstöd, Förväntningar från andra och Stöd från 

kollegor. Slutligen framkom två huvudkategorier, Behov av kunskap för 

professionsutövning och Samarbetet med andra. 
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Tabell 1: Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

”Eh alltså det var ju en av 

dom sakerna som gjorde mig 

kanske mest nervös med att 

börja arbeta på just en 

specialistklinik som ögon. 

Med att man måste ha mycket 

kunskap, eh... kring det, vilket 

jag inte tycker att jag fick i 

grundutbildningen. Så det är 

ju en ökad stress, det är det ju 

helt klart i vardagen.” 

Det är nervöst att komma 

som ny sjuksköterska till en 

specialistklinik som ögon. 

Man behöver mycket 

kunskap. Kunskapsbrist leder 

till ökad stress i vardagen. 

Kunskapsbrist 

ger ökad stress. 

Brist på kunskap 

”Så det tycker jag är lite svårt 

med telefonrådgivningen… att 

inte kunna se patienten och 

ibland att det blivit 

kommunikationssvårigheter” 

Det är svårt med 

telefonrådgivning när man 

inte ser patienten och det kan 

bli kommunikations-

svårigheter. 

Rådgivning via 

telefon försvåras 

av att inte kunna 

se patienten. 

Rådgivning via 

telefon 

”Det finns ju ett stöd men jag 

tycker det är lite svårläst det 

som vi haft i alla fall..” 

Beslutsstödet vi har är 

svårläst. 

Svårläst 

beslutsstöd. 

Brister i beslutsstöd 

”Just i början också, när 

1177 ringde…. Så var det 

många som uttryckte sig så 

”ja men du som är mer expert 

på detta”… just dom orden ” 

ja du är ju expert”… och så 

känner man lite såhär, aah 

fast, det är jag inte, jag är ju 

allmänsköterska precis som 

du” 

När 1177 ringde uttryckte 

många att man är expert på 

området trots att man är 

allmänsjuksköterska. 

Man är ansedd 

vara en expert på 

området när man 

endast är 

allmänsjuksköters

ka. 

Förväntningar från 

andra 

”Jag känner att jag haft 

väldig, väldig tur. Jag har 

jättebra kollegor som hjälper 

och stöttar mej i liksom när 

jag är osäker så det… jag 

känner mej väl hyfsat trygg 

ändå i…i situationen…att ge 

råd och sådär…” 

Jag har haft tur. Jag har bra 

kollegor som hjälper och 

stöttar mig. Jag känner mig 

hyfsat trygg i att ge råd. 

Kollegor som 

finns som stöd 

ger en trygghet. 

Stöd från kollegor 
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Forskningsetiska överväganden 

Avsikten med studien var att identifiera vad allmänsjuksköterskor tyckte om att 

bedöma akuta vårdsituationer inom ögon genom telefonrådgivning. Betydelsen av 

studien kan hjälpa till att förstå deras erfarenheter och upplevelser. Frågan som 

väcktes var vilka utbildningsinsatser behövs från specialistsjuksköterskor inom 

oftalmologisk omvårdnad för att stärka allmänsjuksköterskorna i sin yrkesroll. En 

annan aspekt var att utbildningen skulle bidra till säkrare vård. Etisk prövning söktes 

via den lokala etikprövningsnämnden på Högskolan i Halmstad och fick tillstånd att 

intervjua fyra till sex allmänsjuksköterskor på olika avdelningar i södra och sydvästra 

Sverige, som tar hand om patienter med ögonsjukdom eller skada samt ger 

telefonrådgivning till dessa (diarienummer UI 2018/41). Skriftlig information 

skickades ut till deltagarna med information om studien, att det var frivilligt att delta 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att ange varför. 

Information angående konfidentialitet och sekretesshantering av intervjumaterialet 

meddelades även de medverkande (se bilaga C) i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Deltagarna fick välja 

var de ville genomföra intervjun, om de ville vara på arbetsplatsen eller på en annan 

plats i anslutning till arbetsplatsen. Författarna kände tre av respondenterna sedan 

tidigare och för att inte riskera att påverka trovärdigheten i studien valdes den av 

författarna som kände respondenten minst att utföra intervjun. En risk när intervjuerna 

genomfördes var att den allmänsjuksköterska som intervjuades kunde känna sig 

ifrågasatt eller uppleva sig underlägsen att bli intervjuad av en blivande 

specialistsjuksköterska i just det området. För att försöka undvika detta följde 

intervjuerna ICN:s etiska kod för sjuksköterskor och vikt lades vid att verka för gott 

samarbete och respekt för kollegor och medarbetare (ICN, 2012).   

Resultat 

Sex allmänsjuksköterskor deltog i studien. Efter analys av materialet formades två 

huvudkategorier och fem underkategorier, se tabell 2. Citat presenteras i resultatet för 

att stärka trovärdigheten. Den slutgiltiga analysen resulterade i två huvudkategorier 

Behov av kunskap för professionsutövning samt Samarbete med andra.  
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Tabell 2: Översikt av underkategori och huvudkategori. 

Underkategori Huvudkategori 

Brist på kunskap Behov av kunskap för professionsutövning 

Brister i beslutsstöd 

Förväntningar från andra Samarbete med andra 

Rådgivning via telefon 

Stöd från kollegor 

 Respondenterna upplevde att telefonrådgivning var komplicerad och kunde leda till 

en ökad stress i arbetet. Något som försvårade bedömningen var att inte kunna se 

patienten samt att inte ha möjlighet att läsa av andra kommunikativa delar som 

vanligtvis finns i ett samtal. Samtal med en tredje part var ännu svårare då det tog bort 

hela den interaktiva delen med patienten. Upplevelsen av att inte ha tillräckligt med 

kunskap och en osäkerhet i beslutsfattandet på grund av detta, var genomgående i alla 

intervjuer och utbildning från arbetsgivaren efterfrågades. Det förväntades från både 

patienter och andra vårdgivare att en djupare kunskap inom ögonsjukvård skulle 

finnas och när det inte fanns så kunde frustration infinna sig. De beslutsstöd som 

fanns på respektive arbetsplats var svårläst eller ofullständigt vilket gjorde att det 

sällan eller aldrig användes i arbetet och inte var en trygghet eller hjälp i 

beslutsprocessen. Stödet från kollegor var något som genomsyrade alla intervjuer, att 

ha en van kollega eller en läkare att fråga upplevdes vara väsentlig för att 

telefonrådgivningen ändå fungerade för sjuksköterskorna.  

 

Behov av kunskap för professionsutövning 

Brist på kunskap  

Samtliga respondenter upplevde en brist på kunskap inom oftalmologi när de började 

arbeta på respektive enhet och uttryckte att det behövs tid och utbildning för att lära 

sig det som behövs för att kunna utföra telefonrådgivning inom ämnet och att denna 

tid och utbildning inte givits. Eftersom det inte tas upp i grundutbildningen så är 

oftalmologi ett område som upplevdes obekant för flertalet deltagare, oavsett tidigare 

erfarenheter. Detta upplevdes som stressande då alla ville göra ett bra och 

patientsäkert arbete. Bristen på utbildning från arbetsgivaren var något som 

majoriteten av sjuksköterskorna nämnde, flera tyckte att utbildning var något som 
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arbetsgivaren egentligen borde tillhandahålla som rutin, speciellt på en specialiserad 

klinik. En sjuksköterska hade efterfrågat någon form av utbildning inom 

telefonrådgivning och oftalmologi men ej fått gehör från arbetsgivaren. 

Sjuksköterskorna, som intervjuades, beskrev att det ställs stora krav på att ha kunskap 

när någon ringer och vill ha råd. Både från personer från andra vårdinstanser som inte 

visste att de inte hade specialistsjuksköterskekompetens och av patienter som krävde 

svar, som de inte kände sig kunniga nog att ge. 

Respondent 1 

”Eh alltså det var ju en av dom sakerna som gjorde mig kanske mest nervös med att 

börja arbeta på just en specialistklinik som ögon. Med att man måste ha mycket 

kunskap, eh… kring det, vilket jag inte tycker att jag fick i grundutbildningen. Så det 

är ju en ökad stress, det är det ju helt klart i vardagen.” 

Respondent 2 

”Jag hade nog egentligen både förväntat mig och önskat mer utbildning. Mer liksom 

grundläggande utbildning eller nån form av föreläsning i alla fall på dom vanligaste 

sjukdomarna. Eh det jag fick det var, när jag började, fick jag ett papper mer eller 

mindre…eller en pappershög med de vanligaste sjukdomarna. Och det ger ju lite stöd 

men jag tror att i mitt fall hade det gett mer stöd att få gå på en föreläsning” 

Brister i beslutstöd  

Det framkom att alla respondenter hade någon form av beslutstöd på sin enhet. Några 

tyckte det var bra som stöd vid telefonrådgivning medan några ansåg att det var 

mindre bra eller använde det inte alls. Beroende på frågan kunde det vara svårt att 

hitta rätt information och att det var bättre att fråga en erfaren kollega eller läkare om 

det fanns möjlighet. Några tyckte att beslutsstödet var krångligt att använda och att 

det inte hade någon logisk struktur att följa när patienterna hade flera, mer diffusa, 

symtom. Alla respondenter ansåg att beslutsstödet kunde bli bättre med mer 

information kring symtom samt tydligare och klarare upplägg för att kunna ta ett 

säkrare beslut.  

Respondent 3 

”ibland gör jag det… men eh, jag tycker det är lite svårt också. sen är ju inte alla fall, 

tycker jag, solklara heller för det är ju vissa diffusa symtom och sånt, det är svårt att 

hitta i det… men ibland kan jag slå i det.” 
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Respondent 4 

”Vi har ju triage-lapp där det står hur vi ska tänka… vilka som är akuta vilka som 

inte är det. Så lite stöd har vi ju utifrån det”  

Samarbetet med andra 

Rådgivning via telefon 

Flera respondenter ansåg att något som försvårade bedömningen var att inte kunna se 

patienten och därmed inte ha möjlighet att läsa av kroppsspråk och andra 

kommunikativa indikationer. Det var även svårare att inte se patientens ögon och 

därmed endast kunna lita på patientens egen upplevelse av till exempel hur rött eller 

svullet ögat var. Flera nämnde vikten av att ställa frågor till patienten för att få en 

helhetsbild av symtomen. En sjuksköterska nämnde att frågorna var det enda som hen 

kunde ställa själv, för att sedan ta med informationen till en mer erfaren kollega och 

få hjälp i bedömningen. Två sjuksköterskor upplevde att det försvårade bedömningen 

att prata med en tredje person. De nämnde att den tredje parten, till exempel en 

sjuksköterska från 1177, kunde ha glömt frågor till patienten eller ibland uppgav helt 

andra symptom än patienten själv nämnde. Detta ledde till att fel beslut kunde tas och 

triageringen inte blev korrekt utförd. 

Respondent 4 

”nä men då har man ju inte patienten framför sig, då ser man inte. Vi har inte 

möjlighet att titta i mikroskopet, vi har inte möjlighet och göra alla dom saker som vi 

kan göra när patienten är hos oss… men just att se själva ögat, det är ju det som är 

grunden i en bedömning” 

Respondent 2 

”och när man pratar med sköterskorna där så kan dom ange dom symtomen och så 

ibland har det hänt att jag rådgjort med läkaren och så ringer patienten själv sen… 

så har det ibland kommit fram andra symtom…äh då har jag upplevt att 

kommunikationen har väl varit lite sådär.” 

Respondent 5 

”Det är ju lätt att ställa frågor, det är jag ju trygg med. Att vara i situationen, att 

lyssna, ställa frågor, skriva ner… och ”muta” telefonen och gå och fråga min 

kollega. Det är så jag gör.” 
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Förväntningar från andra  

Samtliga respondenter hanterade telefonsamtal varje arbetspass, både med patienter, 

1177-Vårdguiden och andra vårdinrättningar som till exempel vårdcentraler och 

jourcentraler. Dessa upplevdes ha höga förväntningar på kunskap och verkade inte 

veta om att det var allmänsjuksköterskor de samtalade med. Det upplevdes att det 

kunde uppkomma frustration från de som ringde när sjuksköterskan inte kunde svara 

på de frågor de hade. Även läkare på enheten hade höga förväntningar på att de som 

allmänsjuksköterskor skulle ha djupare kunskap kring oftalmologi och en av 

deltagarna uttryckte att det fanns ett motstånd att ringa läkaren om det inte var akut 

eftersom hen förväntades ha kunskap att sålla, trots att hen inte fått utbildning. 

Respondent 3 

”när 1177 ringde… Så var det många som uttryckte sig så ”ja men du som är mer 

expert på detta”… just dom orden ” ja du är ju expert”… och så känner man lite 

såhär, ah fast, det är jag inte, jag är ju allmänsköterska precis som du”  

Respondent 2 

” alltså man kan ju alltid ringa en ögonläkare, det finns ju alltid en jourläkare att 

ringa, och fråga, men man vill ju inte störa i onödan heller… såatt, det är ändå lite.. 

det är lite läskigt när man är ny, det tyckte jag i alla fall. För då står man ju där och 

ska vara den som är mest erfaren ändå” 

Stöd från kollegor 

Alla deltagare kände att de hade stöd från mer erfarna kollegor och att det är viktigt 

att kunna fråga dem vid behov. Det var via erfarna kollegor som mycket av den 

kunskap de hade kom från och det var en viktig del i arbetet att kunna fråga och 

diskutera patientfallen med någon. Två deltagare uttryckte även att det var viktigt att 

kunna fråga läkaren vid behov, framförallt eftersom ansvaret då förflyttades från dem 

själva till läkaren. En respondent hade som idé att det hade varit bra med någon form 

av längre mentorskap för att ha en extra trygghet i arbetet. Till exempel genom att ha 

avsatt tid någon gång i månaden för att diskutera patientfall som upplevdes svåra. 

 

Respondent 2 

 

”som ny sjuksköterska få stödet av andra erfarna sjuksköterskor och att dom ger oss 

den utbildning eller i alla fall det viktigaste, det mest akuta, det vanliga… dom 

ögonsjukdomar som förekommer mest och så” 

 

Respondent 1 
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”Att man får kanske mer en tydlig mentor. Alltså man har ju en bredvid gång, men det 

handlar nog mer om tycker jag att lära sig avdelningen och lära sig mer rutiner som 

finns där. Som man har på alla ställen på sjukhus. Men att man just har en mentor 

under kanske minst ett halvår, ett år där man har möjlighet och… att man ges några 

timmar varje vecka att sitta ner och diskutera olika patientfall och så.” 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

För att uppnå tillförlitlighet valdes en kvalitativ intervju med öppna semistrukturerade 

frågor. Detta för att alla respondenter skulle få samma frågor i samma följd samt att 

respondenterna skulle få möjlighet att prata fritt och på så sätt ge ett djup till 

intervjun. Vikt lades vid att undvika ledande frågor då dessa skulle kunna påverka 

svaret hos respondenten (Polit, & Beck, 2018). Användning av citat i löpande text ger 

läsaren möjlighet att själv bedöma tillförlitligheten i resultatet. Intervjuer och 

transkribering utfördes enskilt medan analysen av materialet gjordes gemensamt. 

Detta stärker studiens trovärdighet då en diskussion fanns under hela analysprocessen 

och en minimering av egna åsikter och värderingar kunde uppfyllas.  

Intervjuerna tog 10-15 minuter, detta stämde inte överens med författarnas tanke om 

hur långa intervjuerna skulle vara. Flexibilitet i planering och utförande är dock 

viktigt i kvalitativ forskning. Det betydelsefulla är inte hur lång tid intervjun eller hur 

många respondenter som deltar, utan vad som kommer fram i intervjun. Författarna 

har sedan tidigare ingen erfarenhet av intervjustudier, vilket kan ha påverkat resultatet 

på så sätt att vissa följdfrågor missades som hade kunnat ge mer information. 

Författarna upplevde att de intervjuer som gjordes över telefon inte blev sämre, 

samtalet upplevdes flyta på precis som i de övriga intervjuerna. Även om det inte var 

möjligt att se kroppsspråket och minspelet, hördes varierande tonlägen som blev en 

del av kommunikationen. Dessutom var det endast är en av författarna som sett 

respektive respondent som intervjuades ansikte mot ansikte. 

 

För att få fram ett resultat som speglar dessa erfarenheter valdes en induktiv kvalitativ 

intervjustudie med innehållsanalys (Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2017). Den 

här metoden bedömdes vara den bästa för att uppnå syftet. Syftet med studien var att 

beskriva allmänsjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning och för det 

ändamålet fungerade metoden. Kvalitativ innehållsanalys baseras på erfarenhet och 

kunskap som uttrycks i beskrivningar och tolkningar på olika tolkningsnivåer. Därför 

bör en text som ska analyseras ses i sitt sammanhang alltså tolkningen bör göras med 

en medvetenhet om rådande kultur och den personliga historien (Lundman, & 

Hällgren- Graneheim, 2017). En svaghet i den här studien var att det var relativt liten 



 

14 

 

spridning på respondenter geografiskt. En respondent arbetar i södra Sverige medan 

övriga fem arbetar i västra Sverige dock inte alla på samma mottagning, men inom 

samma region. Detta var en konsekvens av att några tillfrågade tackade nej och 

möjligheten att kontakta andra mottagningar begränsades av tidsbrist. Något som 

skulle kunna vara ytterligare en svaghet är antalet respondenter, men ett relativt litet 

urval kan ändå ge ett komplett material för att svara på syftet (Polit, & Beck, 2018; 

Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2017). Överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper och situationer (Lundman, & 

Hällgren-Graneheim, 2017). För att uppnå överförbarhet lades vikt vid att noggrant 

redogöra hur studien utfördes.  

Något som både kan ses både som en svaghet och en styrka är den förförståelse som 

författarna haft. Båda har tidigare arbetat som allmänsjuksköterskor på ögonklinik. 

Det råder delade meningar om förförståelse är positivt eller negativt i en studie 

(Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2017; Graneheim, Lindgren, & Lundman 2017 ). 

I denna studie har dock förförståelsen setts som en möjlighet att upptäcka ny kunskap 

och få en djupare förståelse. Det är dock nödvändigt att läsaren är medveten om att 

det finns en förförståelse eftersom detta kan påverka hur och vilka frågor som ställs, 

för att säkerställa reliabilitet är att då vara fler än en person analyserar materialet. För 

att inte att färga intervjuerna så försökte författarna undvika att leda informanterna 

under samtalet, detta genom att inte ställa alltför många frågor eller kommentera 

svaren (Lundman, & Hällgren-Graneheim, 2017; Graneheim, Lindgren, & Lundman 

2017 ). 

Resultatdiskussion 

Respondenterna upplevde att telefonrådgivning var svårt och kunde leda till en ökad 

stress i arbetet. När en tredje part var inblandad i telefonsamtalet och att det inte gick 

att se patienten, försvårade bedömningen. Förväntningar av omgivningen på att ha 

kunskap kring området utan vidareutbildning, var något som alla respondenter 

nämnde i intervjuerna. En frustration kring att inte ha den sakkunskap som 

efterfrågades, kunde uppkomma. De beslutsstöd som fanns på respektive arbetsplats 

var svårläst eller ofullständigt. Detta gjorde att det sällan eller aldrig användes i 

arbetet och inte var en trygghet eller hjälp i beslutsprocessen. Stöttningen från 

kollegor var något som genomsyrade alla intervjuer. När det fanns en mer van kollega 

eller en läkare att fråga, upplevdes vara väsentligt för att telefonrådgivningen ändå 

fungerade för sjuksköterskorna. Kollegor upplevdes vara en trygghet i arbetet som 

alla respondenter nämnde som betydelsefull. 

Resultatet visade att allmänsjuksköterskorna ansåg att telefonrådgivning var både 

svårt och kunde ge upphov till stress, men att det samtidigt var en lärorik utmaning i 

arbetet. Den stress som uppkom med att arbeta med telefonrådgivning kan göra att 
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telefonrådgivningen blir bristfällig. Enligt Allan et al. (2014) kan telefonrådgivning 

anses som ett ”högrisk-yrke” på grund av att sjuksköterskan behöver upprätthålla en 

vaksamhet under en lång tid samt ta snabba beslut med utgångspunkt från en 

begränsad mängd information. (Allan et al., 2014). Det kan vara svårt att bibehålla en 

säker vård i en stressad situation. Behovet av att hålla ett telefonrådgivningssamtal 

kort kan påverka patientsäkerheten negativt då sjuksköterskan i den stressade 

situationen enbart frågar slutna frågor och inte får fram tillräckligt med information 

för att göra ett säkert beslut (Ernesäter et.al., 2016). En sjuksköterska som arbetar med 

telefonrådgivning behöver kunna arbeta individuellt och ta egna beslut kring vilken 

vårdnivå som patienten är i behov av (Kaakinen, Kyngäs, Tarkiainen, & Kääriäinen, 

2016). För att säkerställa att korrekta beslut tas behövs en kunskapsbas, något som 

respondenterna i denna studie upplevde att de saknade. Möjligheten att få en mer 

intern utbildning på enheterna där de arbetade var liten och det var mer erfarna 

kollegor som var den största källan till att lära sig kring området. Kollegor som 

arbetar gemensamt är en av de viktigaste delarna för att uppnå patientsäkerhet samt en 

god arbetsmiljö (Eklöf, Törner, & Pousette, 2014). Kollegor som arbetar tillsammans 

får möjlighet att få kunskap, hantera stress samt är en resurs för att kunna hantera 

krävande och stressiga situationer (Eklöf et al., 2014). Kollegorna kommer alltid 

utgöra en bas av trygghet, någon att ”bolla med” eller att rådfråga. Det är dock inte 

optimalt att förlita sig enbart på erfarna kollegor för att få ökad kunskapsnivå. Det är 

alltid bättre och eftersträvansvärt att ha ett stöd i något som är evidensbaserat utifrån 

forskning samt medicin- och omvårdnadsvetenskap. Upplevelsen av 

telefonrådgivning kan mycket väl ändras i takt med att erfarenheten ökar med tiden, 

dock bör det inte vara erfarenhet i tid som ska säkerställa att personal ska känna sig 

trygg i en arbetsuppgift eller garantera säker vård. Utbildning i telefonrådgivning och 

oftalmologi behövs för att allmänsjuksköterskorna ska kunna göra bedömningar som 

är förankrade i säker vård. Det åligger arbetsgivaren att se till att det finns tid för 

kompetensutveckling (Eklöf et al., 2014). Ett exempel på sådan utbildning skulle 

kunna vara att ögonsjuksköterskor och ögonläkare håller interna utbildningar samt att 

tid ges för allmänsjuksköterskorna att närvara vid dessa. Det skulle kunna förbättra 

arbetsmiljön och minska stressnivån för allmänsjuksköterskorna samt garantera att 

patienten får en säker vård.  

Kommunikation med patienter var något som togs upp av alla respondenter. Eftersom 

sjuksköterskan inte ser patienten vid telefonrådgivning måste hens bedömning förlita 

sig på den egna kliniska erfarenheten och en effektiv kommunikation (Purc-

Stevensson, & Thrasher 2010). Patientens egen upplevelse av hur akut något är kontra 

vad sjukvården anser vara akut, är ibland olika. Därför är en effektiv kommunikation, 

där informationen blir så tydlig som möjligt, viktig. För att hantera och lugna en 

person som tror sig förlora synen kräver goda kommunikativa egenskaper och 

förmåga att kunna förklara på ett begripligt sätt. När patienten känner sig lyssnad till 
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samt förstår de råd som ges, är en viktig del i att bibehålla en säker vård (Ernesäter et 

al., 2016). En ögonsjuksköterska med gedigen utbildning och kunskap inom 

oftalmologi kan ha lättare att göra detta medan en allmänsjuksköterska som inte har 

erfarenhet eller vidareutbildning kan uppfatta det som svårare eftersom 

grundläggande kunskap kring oftalmologi saknas. Ytterligare en del av 

kommunikationen som togs upp var den mellan sjuksköterskorna från 

sjukvårdsrådgivningen och respondenterna. En dimension i att hantera samtalet som 

allmänsjuksköterska var att få höra att hen är ”expert” eller liknande. Risken att bli 

ifrågasatt i sitt beslut om det kom fram att hen inte hade specialistutbildning ökade 

stressen. Det upplevdes även vara problematiskt att ta ett beslut om sjuksköterskan 

från sjukvårdsrådgivningen inte frågat relevanta frågor till patienten. För att 

säkerställa en säker vård och att rätt beslut tas behövs rätt information och god 

kommunikation (Ernesäter et al., 2016). Det kan vara komplext att ta ett beslut baserat 

på vad en tredje part säger, det går inte att ställa egna följdfrågor och det går inte att 

höra svaren från patienten själv (Wahlberg et al., 2003).  

Respondenternas erfarenhet av de beslutsstöd som fanns tillgängliga, var att de var 

svårlästa och krångliga att använda i samband med ett kort telefonrådgivningssamtal. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och den som ringer har stor betydelse, men 

ett beslutsstöd är enbart baserat på symtom och har ingen koppling till 

sjuksköterskans egen erfarenhet eller patientens egen beskrivning av symtomet 

(Ernesäter et al., 2016; Tariq, Westbrook, Byrne, Robinson, & Baysari, 2017). Det 

skulle kunna tolkas som att beslutsstöden som fanns tillgängliga skulle behöva 

uppdateras, alternativt förenklas eller förtydligas för allmänsjuksköterskorna som inte 

har specialistsjuksköterskekompetens. Ett beslutsstöd anpassat för 

allmänsjuksköterskor skulle kunna vara ett stöd i att fokusera och förenkla 

beslutstagandet. De ögonsjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskekompetens 

är de som handhar majoriteten av samtalen, men det behövs ändå en bas för 

allmänsjuksköterskor att använda för att stärka patientsäkerheten. Ett beslutsstöd som 

är anpassat så användaren inte behöver bläddra igenom alla potentiella alternativ utan 

kan fokusera på det väsentliga i informationen skulle kunna förbättra och förenkla 

användandet av ett beslutsstöd (Tariq et al., 2017). Det skulle vara fördelaktigt om de 

beslutstöd som fanns reviderades i samråd med alla personalkategorier, läkare, 

ögonsjuksköterskor samt allmänsjuksköterskor. För att säkerställa att även 

allmänsjuksköterskorna får en hållbar arbetssituation samt att patientsäkerheten stärks 

kan slutsatsen dras att arbetsgivaren behöver bistå med mer utbildning i att kunna 

utföra telefonrådgivning och bedriva säker vård.  
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Konklusion 

Telefonrådgivning på oftalmologimottagningar genomförs ofta av allmän-

sjuksköterskor som arbetar inom ögonsjukvård och de uppfattar den som stressande 

och att mer utbildning och kunskap behövs för att underlätta arbetet. Beslutsstöd som 

finns behöver uppdateras och utarbetas i samråd med alla professioner som arbetar 

med dem. Förväntningar från patienter och personer från andra vårdinstanser är höga, 

men mer erfarna kollegor är ett ovärderligt stöd i arbetet och själva grundstenen i att 

få erfarenhet inom området. Specialistsjuksköterskor inom oftalmologisk omvårdnad 

skulle i större utsträckning kunna vara delaktiga i att utveckla beslutsstöd samt bistå 

med utbildning och mentorskap till allmänsjuksköterskor som anställs inom 

ögonsjukvården. Detta för att säkra vården för patienter med ögonåkommor. 

Resultatet i denna studie skulle kunna öka ödmjukheten kring samt förståelsen för de 

som arbetar på ögonenheter, men inte har vidareutbildning. Resultatet kan användas 

för att främja utvecklingen av både de verktyg som finns tillgängliga i form av 

beslutsstöd samt stärka allmänsjuksköterskan i rollen som telefonrådgivare. Eftersom 

denna typ av vård förväntas växa i framtiden och allmänsjuksköterskan kommer ha en 

betydande roll i utvecklingen av telefonrådgivning, behövs extensiv forskning kring 

erfarenheter och upplevelser för att fortsätta säkerställa en säker vård.  



 

 

 

Referenser 

Allan, J.L., Farquharson, B., Johnston, D.W., Jones, M.C., Choudhary, C.J. & 

Johnston, M. (2014). Stress in telephone helpline nurses is associated with failures of 

concentration, attention and memory, and with more conservative referral decisions. 

British Journal of Psychology, 105 (2), 200-213. DOI: 10.1111/bjop.12030 

Ali, S., Taverner, B. C., Ghani, M., Kussor, Z. & Naz, S. (2013). Knowledge of triage 

among Nurses in emergency units. Biomedica, 29 (4), 240–243. 

http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=29&sid=0

66c1872-910d-4798-8854-ec57266d1d8f%40sessionmgr104 

Buchan, C. J., Ashiq, A., Kitson, N., Dixon, J., Cassels-Brown, A. & Bradbury, J. A. 

(2009). Nurse specialist treatment of eye emergencies: Five year follow up study of 

quality and effectiveness. International Emergency Nursing, 17 (3), 149-154. DOI: 

10.1016/j.ienj.2008.12.002 

Crawford, T., Candlin, S. & Roger, P. (2017). New perspectives on understanding 

cultural diversity in nurse-patient communication. Collegian, 24 (1), 63–69. DOI: 

10.1016/j.colegn.2015.09.001  

De Almeida Barbosa, I., & Paes da Silva, M. J (2017). Nursing care by telehealth: 

what is the influence of distance on communication? Revista Brasiliera de 

Enfermagem, 70 (5), 928-934 DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0142 

Eklöf, M., Törner, B., & Pousette, A. B. (2014). Organizational and social-

psychological conditions in healthcare and their importance for patient and staff 

safety. A critical incident study among doctors and nurses. Safety Science, 70, 211-

221. DOI: 10.1016/j.ssci.2014.06.007 

Ernesäter, A., Holmström, I. & Engström, M. (2009). Telenurses´ experience of 

working with computerized decision support: supporting, inhibiting and quality 

improving. Journal of Advanced Nursing, 65(5), 1074-1083. DOI: 10.1111/j.1365-

2648.2009.04966.x 

Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U., Rahmqvist, M., & Holmström, I. K. 

(2016). Telephone nurses' communication and response to callers' concern a mixed 

methods study. Applied Nursing Research, 29 (1), 116-121. 

doi:10.1016/j.apnr.2015.04.012  



 

 

 

Fishman, G. A. (2018). Attending Registered Nurses: Evolving Role Perceptions in 

Clinical Care Teams. Nursing Economics, 36 (1), 12-17. 

http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=e

13c1940-95ed-4680-8a2d-6f1e8fd3600c%40sessionmgr103 

Gamst-Jensen, H., Lippert, F. K., & Egerod, I. (2017). Under-triage in telephone 

consultation is related to non-normative symptom description and interpersonal 

communication: a mixed methods study. Scandinavian Journal of Trauma, 

Resuscitation and Emergency Medicine, 25 (52). DOI: 10.1186/s13049-017-0390-0 

 

Graneheim, U., Lindgren, B-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges 

in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today, 56, 29–

34. DOI: 10.1016/j.nedt.2017.06.002 

 

Greatbatch, G., Hanlon, J., Goode, A., O´Caithain, A., Strangleman, T., & Luff, D. 

(2005). Triage telephone, expert systems and clinical expertise. Sociology of Health & 

Illness, 27 (6), 802-830. DOI: 10.1111/j.1467-9566.2005.00475.x 

Greenberg, M.E. (2009). A comprehensive model of the process of telephone nursing. 

Journal of Advanced Nursing, 65 (12), 2621-2629. DOI:10.1111/j.1365-

2648.2009.05132.x 

Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination 

inom omvårdnad. Pozkal: Studentlitteratur. 

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. 

Holmström, I. K., Krantz, A., Karacagil, L., & Sundler, A. J. (2017). Frequent callers 

in primary health care - a qualitative study with a nursing perspective. Journal of 

Advanced Nursing, 73 (3), 622-632. DOI:10.1111/jan.13153 

ICN. (2012). The ICN code of ethics for nurses. International Council of Nurses: 

Genève 

Kaakinen, P., Kyngäs, H., Tarkiainen, K., & Kääriäinen, M. (2016).  The effects of 

intervention on quality of telephone triage at an emergency unit in Finland: Nurses’ 

perspective. International Emergency Nursing 26 (26), 26–31. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2015.09.002 



 

 

 

Kaminsky, E., Röing, M., Björkman, A., & Holmström, I. K. (2017). Telephone 

nursing in Sweden: A narrative literature review. Nursing and Health Sciences, 19 

(3), 278-286. DOI: 10.1111/nhs.12349 

Kirkwood, B.J., Pesudovs, K., Raymond, S.L. & Douglas, J.C. (2005). 

Implementation and evaluation of an ophthalmic nurse practitioner emergency eye 

clinic. Clinical and Experimental Ophthalmology, 33 (6), 593-597. DOI 

10.1111/j.1442-9071.2005.01101.x 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Ledin, A., Olsen, L., & Josefsson, K. (2011). Sjuksköterskors syn på svårigheter i 

telefonrådgivning: En litteraturstudie. Vård i Norden, 100 (31), 11–18. 

DOI:10.1111/j.1365-2702.2007.01839.x 

Lindh, M., & Sahlqvist, L. (2012). Säker vård- Att förebygga skador och 

felbehandlingar inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & kultur 

Lundman, B., & Hällgren-Graneheim, G. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso-och sjukvård (s. 219-234). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundmark, E., & Nordfält L. (2018). Viktiga aspekter för sjuksköterskan att ta i 

beaktande vid telefonrådgivning (Examensarbete, Mittuniversitetet, Östersund) 

Hämtad från http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1204542/FULLTEXT01.pdf 

 

Marsden, J. (2000). An evaluation of the safety and effectiveness of telephone triage 

as a method of patient prioritization in an ophthalmic accident and emergency service. 

Journal of Advanced Nursing, 31 (2), 401-409. DOI:10.1046/j.1365-

2648.2000.01285.x 

 

McDonald, L. (2001). Florence Nightingale and the early origins of evidence-based 

nursing. Evidence-Based Nursing, 4 (3), 68-69. 

DOI: http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1136/ebn.4.3.68 

  

Nari, J., Allen, L.H., & Bursztyn, L.L.C.D. (2017). Accuracy of referral diagnosis to 

an emergency eye clinic. Canadian Journal of Ophthalmology, 52(3), 283-286. 

DOI:10.1016/j.jcjo.2016.12.011 

 



 

 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2018). Essentials of nursing research: Appraising 

evidence for nursing practice- Ninth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer  

Purc-Stevensson, R., & Thrasher, C. (2010). Nurses' experiences with telephone 

triage and advice: a meta-ethnography.  Journal of Advanced Nursing, 66 (3), 482–

494. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2010.05275. 

Reay, G., Rankin, J. A., & Then, K.L. (2016). Momentary fitting in a fluid 

environment: A grounded theory of triage nurse decision making. International 

Emergency Nursing, 26 (8), 8-13. DOI: 10.1016/j.ienj.2015.09 

Röing, M., Rosenqvist, U., & Holmström, I.K. (2013). Threats to patient safety in 

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

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

 

Starrin, B., & Renck, B. (1996). Den kvalitativa intervjun. I Svensson, P-G., Starrin, 

B. (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik (s. 52-78). Lund: Studentlitteratur.  

Ström, M., Baigi, A., Hildingh, C., Mattsson, B., & Marklund, B. (2011). Patient care 

encounters with the MCHL: a questionnaire study. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 25 (3), 517-524. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2010.00858.x  

Tariq, A., Westbrook, J., Byrne, M., Robinson, M., & Baysari, M.T. (2017). Applying 

a human factors approach to improve usability of a decision support system in tele-

nursing. Collegian 24 (3), 227-236.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.colegn.2016.02.001 

 

Van Houwelingen, C.T.M., Moerman A.H., Ettema R.G.A., Kort H.S.M., & Cate, 

O.T. (2016). Competencies required for nursing telehealth activities: A Delphi-study. 

Nurse Education Today 39, 50-62. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.12.025.  

 

Wahlberg, A.C., Cedersund, E., & Wredling, R. (2003). Telephone nurses´ experience 

of problems with telephone advice in Sweden. Journal of Clinical Nursing, 12 (1), 

37-45. DOI: 10.1016/j.apnr.2015.04.012  

 

Watkinson, S., & Seewoodhary, R. (2017). Assessment, care and management of 

patients with red eye. Nursing Standard, 32 (15), 43-50. DOI: 

10.7748/ns.2017.e10902 



 

 

 

World Medical Association. (2013). WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 2017-10-20, från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.ht 

 



  

Bilaga A 

 

 

 

Högskolan i Halmstad • Box 823 • 301 18 Halmstad • Besöksadress: Kristian IV:s väg 3 

Tel: 035-16 71 00 • registrator@hh.se • Org. nr. 202100-3203 

  Sida 1 (1) 
 

 

 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 

 

2. Vad innebär det för dig att patienter ringer dig för rådgivning?  

 

3. Kan du berätta om dina erfarenheter av att ta emot samtal från ögonpatienter 

när det inte finns någon ögonläkare tillgänglig? 

 

4. Kan du beskriva hur du upplever det att utföra telefonrådgivning? 

 

5. Kan du berätta om vilka åtgärder din arbetsgivare har gjort för att öka dina 

kunskaper kring ögonsjukvård? 

-Vad tycker du din chef skulle kunna göra för att förbättra detta?  

 

6. Beskriv det (om det finns) beslutsstöd som finns på din arbetsplats för att 

underlätta bedömningen av patienten. 

 

7. Ger du rådgivning till endast 1177 eller även direkt till patienter? 

 

8. Jag kommer med ett påstående och vill höra din reaktion på det: Det är svårare 

att hantera en patient som söker hjälp direkt på avdelningen än en som ringer 

och vill ha telefonrådgivning? 
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Informationsbrev till vårdenhetschef  

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen i oftalmologisk omvårdnad 

vid Högskolan i Halmstad - Akademin för hälsa och välfärd. 

Vi planerar att som magisteruppsats utforska hur sjuksköterskor på avdelningar eller 

mottagningar, som har hand om ögonpatienter vid telefonrådgivning, men inte har 

specialistutbildning eller mycket klinisk erfarenhet av ögonsjukdomar, upplever att ta 

hand om dessa patienter. 

Vi kontaktar dig för att få tillstånd och kontakt med sjuksköterskor på din enhet som 

kan tänkas vilja vara med och möjliggöra den här studien. 

 

Vi kommer, om ni väljer att delta, behöva intervjua 3 sjuksköterskor från din enhet. 

Intervjuerna planeras äga rum på deltagarnas arbetsplats eller i anslutning till 

arbetsplatsen om det är att föredra. Om möjlighet finns önskar vi intervjua deltagarna 

under arbetstid och den beräknas ta ca en timme per deltagare.  

Deltagandet är frivilligt och deltagaren kommer kunna avbryta sin medverkan när 

som helst och utan att uppge anledning. Datainsamling behandlas konfidentiellt. 

Intervjuerna kommer till en början spelas in på en smartphone. Därefter sparas den 

ner på ett USB-minne och raderas från telefonen. Vi kommer transkribera 

intervjumaterialet. Allt intervjumaterial förvaras inlåst och endast vara tillgängligt för 

oss författare samt vår handledare från Högskolan i Halmstad. Direkt i anslutning till 

transkriberingen av intervjun kommer namn tas bort och istället kodas anonymt för att 

undvika härledning till identitet. Deltagandet är frivilligt och deltagaren kommer 

kunna avbryta sin medverkan när som helst och utan att uppge anledning. 

 

Förhoppningen är att studien kan belysa vilka svårigheter som sjuksköterskor 

upplever och i förlängningen bidra till förbättringsarbeten kring ögonsjukvård. Om du 
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som vårdenhetschef ger tillstånd till dessa intervjuer kommer vi ta ytterligare kontakt 

angående urval och praktiskt tillvägagångsätt vid ett senare tillfälle. 

Har du några frågor vänligen kontakta någon av nedanstående personer. 

Med vänliga hälsningar 

 

Ellinor Johansson elljoh16@student.hh.se tfn: 0739-745171, 

Isa Morheden isamor16@student.hh.se tfn 0723-986840 

Handledare: Kristina Ziegert Professor i omvårdnad, Med Dr 

Kristina.Ziegert@hh.se Tfn 035-167426 
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Informationsbrev till deltagare i studien  

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen i oftalmologisk omvårdnad vid 

Högskolan i Halmstad - Akademin för hälsa och välfärd. 

Vi planerar att som magisteruppsats göra en studie om hur sjuksköterskor på avdelningar 

och mottagningar, som har hand om ögonpatienter vid telefonrådgivning, men inte har 

specialistutbildning eller mycket klinisk erfarenhet av ögonsjukdomar, upplever att ta 

hand om dessa patienter. 

 

Som deltagare i studien kommer du bli intervjuad på din arbetsplats eller i nära 

anslutning till denna. Intervjun beräknas pågå i cirka 30–45 minuter och vi kommer 

överens om tid och plats med dig.  

Ditt deltagande kommer vara konfidentiellt. Intervjuerna kommer till en början spelas in 

på en smartphone. Därefter sparas den ner på ett USB-minne och raderas från telefonen. 

Vi kommer transkribera intervjumaterialet. Allt intervjumaterial kommer förvaras inlåst 

och endast vara tillgängligt för oss författare samt vår handledare från Högskolan i 

Halmstad. Direkt i anslutning till transkriberingen av intervjun kommer ditt namn tas bort 

och istället kodas anonymt för att undvika härledning till din identitet.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan att ange någon förklaring. Efter avslutad studie kommer du ha möjlighet 

att ta del av resultatet. Vi kommer kontakta dig med information om hur du kan finna 

detta när vår uppsats är färdig. Vid frågor kontakta någon av nedanstående personer.  

Med vänliga hälsningar, 

Ellinor Johansson elljoh16@student.hh.se tfn: 0739–745171, 

Isa Morheden isamor16@student.hh.se tfn 0723-986840 

Handledare: Kristina Ziegert Professor i omvårdnad Med Dr  

Kristina.Ziegert@hh.se Tfn 035 167 426 
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Samtyckesblankett 

 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag har också tagit del av informationen att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak eller med 

några konsekvenser.  

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i undersökningen. 

 

Datum  …………………………………………………… 

Namnteckning ……………………………………………………… 

Namnförtydligande ………………………………………………… 

Underskrift    Ort och datum 

 

______________________________   _____________________________ 
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