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befolkning då det varje år rings många samtal dit. Avsaknaden av 
visuell kontakt och den begränsade tillgången till problemet gör att 
triage och rådgivning försvåras. Telefonsjuksköterskan kan inte ta 
del av den icke verbala kommunikationen såsom exempelvis 
ansiktsuttryck, kroppshållning eller sjukdomstecken på kroppen. 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som har 
betydelse för telefonsjuksköterskans triage och rådgivning i 
kontakt med den vårdsökande. I litteraturstudien som grund för 
resultatet har metoden varit att granska fjorton artiklar med 
kvalitativ ansats ur ett sjuksköterskeperspektiv. Resultatet visar att 
telefonsjuksköterskans triage och rådgivning påverkas av olika 
faktorer som är relaterade till den vårdsökande, 
telefonsjuksköterskans egna färdigheter och erfarenheter samt 
faktorer relaterade till organisation. Samtalen som 
telefonsjuksköterskorna tar emot är varierande till innehåll. Detta 
ställer krav på telefonsjuksköterskans professionella kompetens. 
Tidigare klinisk erfarenhet, bred kunskap och en god 
kommunikativ förmåga är viktiga egenskaper för 
telefonsjuksköterskan. Omvårdnadssituationen är komplex och för 
att kompensera för detta använder hon sig av olika strategier. 
Organisatoriska faktorer som påverkar triage och rådgivning via 
telefon är tillgången till beslutsstöd och tillgängligheten i vården. 
Framtida forskning som belyser hur telefonsjuksköterskan kan 
hantera stress och konfliktsituationer kan underlätta för 
telefonsjuksköterskan i hennes utsatta arbetssituation. 
Specialistutbildning till telefonsjuksköterska skulle göra vården 
säkrare för uppringaren men även förbereda telefonsjuksköterskan 
inför hennes yrkesroll. 
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population since they receive a lot of calls every year. The absence 
of visual contact leads to a limited access to the caring issue which 
in turn makes triage and giving advice harder. The telenurse 
cannot take part in the non-verbal communication such as facial 
expression, body posture and symptom of disease of the body. The 
aim of the literature study was to elucidate factors that influence 
the telenurses’ triage and advice. The result reveals that the 
telenurses’ triage and advice are influenced by different factors 
that are linked to the person seeking advice, the telenurses’ own 
skills /experiences and factors related to the organization. The 
content of the calls that the telenurse receive are varied. This in 
turn demands the telenurses’ professional competence. A long 
working experience, a wide range of knowledge and good 
communication skills are important qualities to nurses working in 
telenursing. It is highly important that the communication between 
the telenurse and the person seeking for advice is good.  The 
nursing situation is complex and to compensate for this the 
telenurse use different strategies. Other factors that influence the 
triage and advice are the decision aid and the accessibility to 
healthcare. Future research elucidating how the telenurse can cope 
with stress and conflict situations might ease the telenurses 
worksituation. Special training to become a telenurse would make 
the care safer to the patient and prepare the telenurse for her 
professional role. 
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Inledning 
 
Sjukvårdsrådgivningen i Sverige har snabbt expanderat och allmänheten kan nu via ett 
nationellt kortnummer (1177)  få kontakt med sjukvården dygnet runt. Det registrerades 
4.5 miljoner samtal till 1177 under år 2010. Detta visar på att sjukvårdsrådgivningen är 
väl förankrad i samhället och att befolkningen är väl förtrogen med denna (Inera, 2011). 
Ett akut besök beräknas kosta vårdgivaren ungefär 3500 kr/besök (Ström, 2009). 
Patienten betalar själv 200-300 kronor för detta besök. Det finns beräkningar som visar 
på att telefonrådgivningen kostar cirka 100 kronor/dokumenterat samtal för 
vårdgivaren. Telefonrådgivningen beräknas bespara 500 miljoner kronor/år på minskat 
antal läkarbesök i primärvården i en studie som är genomförd i Östergötland och 
Västergötland (Rahmqvist & Husberg, 2009 ). I samma studie finns beräkningar som 
visar på att om hela Sverige anslöt sig till 1177 skulle samhället spara upp till 2 
miljarder kronor/år. Uppringaren betalar inte mer än samtalskostnaden vid kontakt med 
telefonrådgivning på 1177 eller till vårdcentralen (Region Skåne, 2011).   
 
Triage och rådgivning via telefon är en vanlig arbetsuppgift för en sjuksköterska som 
arbetar på sjukvårdsrådgivningen eller på vårdcentral inom primärvården. Det är en svår 
uppgift att utföra omvårdnad via telefon och detta beror bland annat på att den 
vårdsökande presenterar sin egen tolkade version av problemet. De vanligaste orsakerna 
för samtal till sjukvårdsrådgivningen är feber hos barn, ont i magen hos vuxna samt 
läkemedelsfrågor (Inera, 2011). De vanligaste orsakerna till att allmänheten tar 
telefonkontakt med primärvården är infektioner av olika slag såsom influensa eller 
vattkoppor. Hälften av dessa samtal gäller barn under 10 år. Andra vanliga orsaker till 
att man ringer en vårdcentral är bröst och buksmärtor (Wahlberg & Wredling, 1999). 
Telefonsjuksköterskan har oftast inte träffat den vårdsökande tidigare och kan inte se 
och undersöka den vårdsökande och samtalen sker ofta under tidspress (Leppänen, 
2002). Detta gör att telefonsjuksköterskan får en svårare uppgift när det kommer till att 
göra en korrekt bedömning vid triage. Av de som ringer uppger 85 % (Payne, Shipman 
& Dale, 2001) att de följde sjuksköterskans råd, 9 % uppger att de inte följde 
sjuksköterskans råd och 7 % att de kände sig osäkra och kontaktade en annan 
sjukvårdsrådgivare som exempelvis en sjuksköterska på sjukhuset. Vid de tillfällen då 
telefonsjuksköterskans råd ignorerades var anledningen att den vårdsökande valde att 
inte uppsöka sjukhus eller primärvård. Det var 41 % av de vårdsökande som kände att 
de lyckats beskriva sitt problem på ett bra sätt via telefon. Men det var många som 
kände att de inte lyckats beskriva sitt problem via telefon och att de ville träffa en 
läkare ”ansikte mot ansikte” (Payne et al., 2001). När patienten ska bedömas utan 
visuell kontakt kan alltså telefonsjuksköterskans triage påverkas av olika faktorer. 
Under grundutbildningen till sjuksköterska tränas studenten till att göra en bedömning 
och utföra omvårdnad under förutsättning att de kan se och undersöka patienten 
(Wahlberg, 2007). I befattningen som telefonsjuksköterska är detta inte möjligt.  
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Bakgrund 
 
Historik 
 
Det finns många anledningar till att telefonrådgivning infördes inom hälso- och 
sjukvården. En anledning var att telefonen under 1900-talet blev billig och tillgänglig 
för de flesta människorna. Redan under 1930-talet kunde boende i Stockholmsområdet 
få kontakt med sjukvården per telefon. Människor hade då börjat ta sig till sjukhus för 
att ta reda på om de var sjuka eller ej (Wahlberg & Wredling, 1999). För att samordna 
resurserna och hänvisa patienterna in till stadens olika sjukhus öppnades 
sjukhuscentralen dit det gick att ringa för att beställa tid till jourläkare eller 
joursjuksköterskor. Ur detta vidareutvecklades sjukvårdsupplysningen under 1960-talet 
som bemannades av sjuksköterskor (Wahlberg, 2007). På 1970-talet öppnades 
möjligheten att få kontakt med primärvården via telefon. Anledningen till detta anses 
vara att antalet enpersonshushåll ökade och detta i sin tur bidrog till att kunskaperna i 
egenvård och sjukdomar minskade (Wahlberg, 2007). Dessutom började befolkningen 
också kräva att sjukvården skulle vara tillgänglig för alla på lika villkor. Bristen på 
läkare var en annan anledning (Marklund & Bengtsson, 1989). De svenska 
sjuksköterskorna ansågs och anses fortfarande ur ett internationellt perspektiv ha en hög 
självständighet gentemot läkarna och telefonrådgivning kom att ses som ett sätt att 
spara resurser. Genom detta kunde läkarbesöken minskas och tillgängligheten på vården 
ökas genom att den som ringde kunde nå rätt vårdnivå på ett tidigt stadium i 
sjukdomsprocessen (Leppänen, 2008). 
 
 

Telefonsjuksköterskans funktion 
 
En telefonsjuksköterska är en sjuksköterska som har som huvuduppgift att arbeta med 
triage och ge råd via telefon (Wahlberg, 2008). Ordet triage kommer från franskan och 
betyder sortera (Region Skåne, 2005). Det har sitt ursprung från den skadeplatssortering 
som används i krig. Triage i sjukvårdens telefonrådgivning definieras som att sortera, 
välja och klassificera (Ström, 2009). Telefonrådgivning är en vedertagen benämning på 
rådgivning per telefon, det kan alltså innefatta annan rådgivning än från sjukvården 
(Wahlberg, 2007). Telefonsjuksköterskorna gör en bedömning vid triage och har tre 
vårdnivåer att hänvisa till: egenvårdsråd, primärvård och akut sjukhusvård (Ström, 
2009). De som ringer till vården är inte alltid att betrakta som sjuka därför används 
begreppet vårdsökande och inte patient i denna litteraturstudie. Det är dock inte alltid 
den som är den vårdsökande som ringer så därför används även begreppet uppringare. 
I telefonsjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att bedöma det akuta vårdbehovet och 
hänvisa till rätt vårdnivå. Ge råd, stöd och undervisning till den enskilde vårdsökande 
och bistå med hälso- och sjukvårdsinformation ingår också i arbetsuppgifterna. Det 
ingår även att samordna vård och omsorgsresurser.  De flesta som arbetar som 
telefonsjuksköterskor utför dessa arbetsuppgifter men det kan skilja sig åt beroende på i 
vilket sammanhang de arbetar (Wahlberg, 2008). Denna inriktning håller snabbt på att 
växa fram som en ny specialitet inom omvårdnad (Wahlberg, 2007).  
 I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) § 2c tas det upp att vården ska 
stärka hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa. Det står vidare i § 2a att vården ska 
vara lättillgänglig och bygga på patientens självbestämmande och integritet. Detta 
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innebär att det är av största vikt att telefonsjuksköterskan hänvisar till rätt vårdnivå. För 
den vårdsökandes del är det viktigt att känna sig delaktig både i bedömningsprocessen 
och i beslutet. Samtidigt är det telefonsjuksköterskans uppgift att identifiera problemet 
för den enskilda och ta ett beslut om adekvat vårdnivå eller vilken rådgivning som skall 
ges. När detta samspel inte fungerar leder detta till en missnöjd vårdsökande (Ström, 
2009). Telefonsjuksköterskan ska inte ställa någon diagnos utan ska bedöma den 
vårdsökandes hälsoproblem (Wahlberg, 2007). Till sin hjälp vid bedömningen har 
telefonsjuksköterskan ett beslutsstöd, detta kan även kallas kunskapsstöd eller 
rådgivningsstöd. Detta består oftast av två delar. En medicinsk del innehållande 
riktlinjer som är symptom inriktade och en dokumentationsdel (Marklund & Jansson, 
2008). Telefonsjuksköterskan kommunicerar och skapar en vårdrelation med den 
vårdsökande på distans. I och med detta anses då vård ha inletts och 
telefonsjuksköterskan är skyldig att dokumentera i patientjournalen enligt patient- och 
journallagen belyser Holmström (2008). Patientdatalagen (SFS 2008:355) har som syfte 
enligt 3 kap § 2 att göra vården god och säker för patienten. I § 3 beskrivs vidare att 
personal med legitimation har skyldighet att föra journal. Innehållet i journalen ska vara 
sådant att vården blir god och säker för patienten. Enligt patientdatalagen innebär detta 
bland annat uppgifter om identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 
uppgifter om den information som lämnats till patienten och om de ställningstaganden 
som gjorts. Dokumentationen är en viktig grund för kvalitetssäkring och är ett bevis på 
vad telefonsjuksköterskan gjort för triage och vilka råd som givits. En tydlig 
dokumentation ger möjlighet att i efterhand utläsa på vilka grunder bedömningen triage 
gjordes. Orsaker till ibland bristande dokumentation uppges bland annat vara brist på ett 
bra system för dokumentation och brist på tid (Idvall, 2009). Även Leppänen (2002) 
belyser att samtalen ofta sker under tidspress. 
  
 

Erfarenhet och kompetens 
 
Enligt Benner (1993) som studerat Dreyfusmodellen går sjuksköterskan igenom olika 
utvecklingsnivåer under sin karriär. Dessa är novis, avancerad nybörjare, kompetent, 
skicklig och expert. Som expert har sjuksköterskan skaffat sig en gedigen 
erfarenhetsgrund och en grundlig förståelse av helhetssituationen och har förmågan att 
intuitivt uppfatta alla situationer, hon kan direkt förstå situationen och binda samman 
den med en lämplig åtgärd. Att arbeta med telefonrådgivning ställer höga krav på 
telefonsjuksköterskans professionella kompetens. Det är oftast ett ensamarbete som 
kräver välutbildade och erfarna sjuksköterskor eftersom de snabbt måste fatta beslut 
utan att kunna rådgöra med någon. Arbetet är komplext och kunskapsintensivt. 
Kunskapskraven ställs på sin spets just inom telefonrådgivningen eftersom 
telefonsjuksköterskan inte kan utföra sitt arbete på ett fullgott sätt om inte en bred 
kunskap finns belyser Holmström (2008). Därför bör alla telefonsjuksköterskor vara 
omvårdnadsexperter enligt Wahlberg (2007). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska framhålls vikten av att sjuksköterskan ska ha förmågan att värdera, 
prioritera, dokumentera och åtgärda förändringar i patientens tillstånd. Även att 
kommunicera på ett lyhört och empatiskt sätt och skapa möjligheter för delaktighet 
genom att undervisa och informera patienten på ett sådant sätt att patienten förstår given 
information (Socialstyrelsen, 2005). Kompetens innebär inte enbart teoretiska 
kunskaper. I begreppet kompetens och kompetensutveckling ingår det även praktisk 
erfarenhet så kallade färdigheter och även attityder som har att göra med 
förhållningssättet till omvärlden. En sista komponent är förståelsen för arbetet och 
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arbetsuppgiften (Holmström, 2008). Det finns olika sätt att förstå sitt arbete, 
telefonsjuksköterskor fick i en studie (Kaminsky, Rosenqvist, & Holmström, 2008) 
beskriva sin roll och uppfattning av vad arbete med telefonrådgivning innebar. Det 
framkom fem olika sätt i en hierarkisk ordning. Den första kategorin var att bedöma, 
hänvisa och ge råd. Detta uppgav alla sjuksköterskor som sin syn på arbetet. Den andra 
var att ge stöd och omvårdnad, den tredje var att stärka och bekräfta, den fjärde att 
undervisa samt den femte att utgå från den vårdsökandes förståelse för problemet. 
Holmström (2008) belyser att det finns ett samband mellan hur man förstår sitt arbete 
och den kompetens man utvecklar för arbetet. De sjuksköterskor som förstod sitt arbete 
utifrån alla fem kategorierna kan enligt Benner (1993) sägas ha en omvårdnadsexperts 
kompetens.  
 
 

Kommunikation  
 
Telefonsamtal till sjukvården består framförallt av två huvudsakliga delar, dels en 
begäran om hjälp och dels en respons på denna begäran. Ett samtal till sjukvården är ett 
samspel mellan två individer, där den ena är professionell och den andra är lekman. 
Båda aktörerna har ett mål med samtalet. Den som ringer har en förväntan om att få 
hjälp och telefonsjuksköterskan vill kunna hjälpa den som ringer (Leppänen, 2002). I 
detta sociala samspel ingår en rad olika maktförhållande. Den som ringer är hänvisad 
till organisationen med begränsad tillgänglighet och telefonköer. Det finns en begränsad 
tillgång till läkare och andra vårdgivare som gör att sjuksköterskan måste begränsa 
antalet besök. Det finns även en obalans i den medicinska kunskapen mellan 
telefonsjuksköterskan och den vårdsökande. Den som ringer gör detta för att få råd 
angående medicinska problem och telefonsjuksköterskan har ofta ett övertag i detta 
maktförhållande (Leppänen, 2010). Den vårdsökande befinner sig i underläge och 
ansvaret för en fungerande kommunikation ligger hos vårdgivaren belyser Vinthagen 
(2007). Telefonsjuksköterskan är också styrd under samtalet av att hon inte får ställa 
diagnos utan det är läkarens uppgift. Den som ringer delger sina privata omständigheter 
och dessa blir offentliga i samtalet med telefonsjuksköterskan, vilket kan medföra olika 
känslomässiga yttringar. Telefonsjuksköterskan har även en förväntan på sig själv i sin 
roll att vara vänlig och empatisk (Leppänen, 2010). Telefonsjuksköterskan ska inte 
heller ställa ledande frågor. Det kan vara svårt att ställa de rätta frågorna för att inte 
missa viktig information (Wahlberg, 2007). Oavsett vilka medicinska problem som 
presenteras består samtalen av en liknande struktur (Andersson, 2007). Ett 
rådgivningssamtal kan indelas i ett antal faser (Andersson, 2007; Runius, 2008). I den 
första fasen öppningsfasen läggs grunden till en bra dialog mellan 
telefonsjuksköterskan och den vårdsökande. Här spelar rösten en betydande roll och 
används som ett verktyg genom hela samtalet. Därför är det viktigt att 
telefonsjuksköterskans röst förmedlar trygghet och intresse av att lyssna. Detta 
tillsammans med en öppen fråga gör att uppringaren uppmuntras till att delge sin 
berättelse (Bäärnhielm, 2007: Runius, 2008).  Lyssnandefasen inleds med att 
telefonsjuksköterskan förutsättningslöst och fokuserat lyssnar på den vårdsökande och 
till en början avvaktar med att ställa frågor. Kommentarer eller frågor under denna fas 
kan göra att den vårdsökande tappar tråden eller blir förvirrad (Andersson, 2007). Här 
utvecklar telefonsjuksköterskan en förmåga till att lyssna även efter det som inte sägs 
under samtalet, såsom symptom och bakgrundsljud. I slutet av lyssnandefasen 
sammanfattas berättelsen genom att telefonsjuksköterskan kortfattat återger det 
väsentliga och bekräftar att det som sagts har uppfattats. I efterföljande analys-och 
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bedömningsfasen arbetar hon med att ställa relevanta frågor. Dessa utgörs både av 
öppna och slutna frågor. Detta görs för att utforska tänkbara orsaker till symptomen 
som framkommit under lyssnandefasen. Det finns en risk att telefonsjuksköterskan för 
tidigt i samtalet drar slutsatser om vad problemet rör sig om belyser Runius (2008). Den 
vårdsökande har också ofta med sig en egen bild av problemet in i samtalet. För att 
undvika detta är det viktigt för telefonsjuksköterskan att tänka brett och systematiskt för 
att komma fram till ett beslut.  När ett beslut är fattat går samtalet in i nästa fas: 
motivations- och åtgärdsfasen. I denna fas är det angeläget att det förmedlas 
information och råd som den vårdsökande förstår. Telefonsjuksköterskan förklarar och 
motiverar sitt beslut. För att den vårdsökande lättare ska ta till sig råd och information 
och bli mer delaktig i beslutet utforskar och använder telefonsjuksköterskan den 
vårdsökandes egen kunskap. Innan den sista fasen inleds försäkrar sig 
telefonsjuksköterskan och får bekräftelse på att den vårdsökande har förstått innebörden 
och att det råder ett samförstånd dem emellan.  När samtalet går in avslutningsfasen 
garderar sig telefonsjuksköterskan och går igenom de symptom och förändringar i 
tillståndet som är viktiga för den vårdsökande att observera. Detta med tanke på att 
förändringar i tillståndet eventuellt skulle innebära en allvarligare situation och skulle 
föranleda en annan åtgärd och bedömning än den som nuvarande gjorts. I slutet av 
samtalet upprättas en överenskommelse om att den vårdsökande ska ta ny kontakt med 
vården om så är fallet (Andersson, 2007; Runius, 2008). 
Kommunikation i relationer kan mycket enkelt uttryckt definieras som utbytet av 
meningsfulla tecken mellan två eller flera parter (Fossum, 2007). Dessa är oftast av 
både verbal och icke verbal natur. Det som påverkar mest vid möten och 
kommunikation är inte vad som sägs utan hur det sägs. Kroppsspråk och röst står för 
ungefär 90 % av ett budskap och innehållet, orden, för endast 10 %. Rösten och 
röstläget under samtalet kan förmedla både lugn eller oro, uppmärksamhet eller 
distraktion (ibid.).  
Payne et al. (2001) beskriver i sin studie att den vårdsökande uppgav att de var mer 
nöjda med det råd de fick om den som gav rådet (i denna studie en läkare) inte lät 
stressad, hade medkänsla och gav råd som kunde stilla oro och funderingar. 
God kommunikation bidrar till ökad trygghet i besvärliga samtalssituationer (Eide & 
Eide, 1997). Goda samtalsfärdigheter hos telefonsjuksköterskan kan också vara ett 
medel för att förstå den vårdsökande bättre och på så vis kunna ge en bättre omvårdnad. 
Det är viktigt med både empatisk inlevelse och respekt för den vårdsökande. Den 
viktigaste grunden till god kommunikation och omvårdnad är framförallt empati, det 
vill säga att ha förmågan till att lyssna, sätta sig in i den vårdsökandes situation och 
förstå känslor och reaktioner (ibid.). 
 
I telefonrådgivningens villkor ingår det att telefonsjuksköterskan har en mycket 
begränsad tillgång till omvårdnadsproblemet (Leppänen, 2002). Situationen är komplex 
och tillgången till problemet har att göra med en rad förhållanden. Den som ringer ger 
sin egen tolkade version av problemet och har även en vilja med samtalet, att det ska 
resultera i någon form av åtgärd. Kommunikationen består i att telefonsjuksköterskan 
och den som ringer endast kan höra varandra, alltså kan hon inte ta del av den icke 
verbala kommunikationen så som ansiktsuttryck, kroppshållning och sjukdomstecken 
på kroppen. Ofta är samtalen anonyma i det avseende att telefonsjuksköterskan inte har 
träffat den som ringer tidigare och ibland inte har tillgång till tidigare journaler (ibid.). 
Detta kan alltså innebära att telefonsjuksköterskan har ett antal faktorer att ta hänsyn till 
jämfört med om bedömningen av den vårdsökande gjorts på plats. Detta kan påverka 
och försvåra hennes triage och rådgivning.   
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Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som har betydelse för 
telefonsjuksköterskans triage och rådgivning i kontakt med den vårdsökande. 
 
 

Metod     
 
Metoden för uppsatsen var en litteraturstudie såsom den finns beskriven av Friberg 
(2006). 
 
 

Datainsamling 
 
Innan den systematiska sökningen påbörjades gjordes provsökningar med olika 
sökordskombinationer i databaserna PubMed, Cinahl och Academic Search Elite. Detta 
för att få en bild av hur mycket material det fanns om ämnet. Efter provsökningarna 
gjordes systematiska sökningar i Cinahl och PubMed eftersom de främst innefattar 
omvårdnadsforskning. Utifrån syftet valdes sökord som gav relevanta träffar (Tabell 1). 
Dessa sökord översattes till Cinahl Headings samt till MeSH termer via Karolinska 
Institutets hemsida. Sökning med sökorden i fritext har också förekommit (Tabell 1; 
Tabell 2, Bilaga I). Sökningar har förekommit med andra kombinationer men dessa gav 
inga relevanta träffar varpå de inte redovisas i sökhistoriken Tabell 2 (Bilaga I). 
Manuella sökningar tillämpades genom att titta på primärkällornas referenslistor och 
dessutom söka på författarnas namn för att inte missa att ta del av ytterligare relevant 
material till litteraturstudien. Vid den manuella sökningen framkom två artiklar. Dessa 
är exkluderade i Tabell 2 (Bilaga I) eftersom de ej primärt är funna via strukturerade 
sökningar i databaserna.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt.  

 
 
 
 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara engelskspråkiga, innehålla 
sammanfattning/ abstract, publicerade efter 1990, beröra telefonrådgivning inom 
primärvård eller sjukvårdsrådgivning, de skulle vara kvalitativa och handla om 
telefonrådgivning ur sjuksköterskans perspektiv. Exklusionskriterier var att artiklarna 
inte skulle handla om specifik telefonrådgivning för en viss patientgrupp så som 
exempelvis bröstcancerpatienter, telefonrådgivning för endast barn eller kroniskt sjuka 
patienter. Även reviewartiklar valdes bort. I första skedet valdes artiklar ut som hade en 
titel som verkade svara till studiens syfte. Därefter lästes dessa abstract i genom. De 
artiklar som verkade relevanta valdes ut till urval 1, tabell 2 (Bilaga I). Dessa 
genomlästes sedan i sin helhet. De artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte samt 
hade en vetenskaplig grad I eller II enligt Carlsson & Eiman (2003) bedömningsmall 
för kvalitativa artiklar valdes sedan ut till urval 2, tabell 2 (Bilaga I). Av de 14 artiklar 
som valdes ut till föreliggande litteraturstudie var 10 stycken grad I och 4 stycken grad 
II. Grad I motsvarar hög vetenskaplig kvalitet och grad II medelgod vetenskaplig 
kvalitet. 
 
 

Databearbetning 
  
De artiklar som valdes till resultatet genomlästes med en induktiv ansats. Detta gjordes 
för att så förutsättningslöst som möjligt skapa sig en bild av materialet. Efter detta 
sammanfattades artiklarna i en artikelöversikt utifrån syfte, metod/urval, slutsats och 
vetenskaplig kvalitet, tabell 3 (Bilaga II). Artiklarna lästes upprepade gånger för att få 

Sökord PubMed 
MeSH-term 

Cinahl  
Subject heading   
list 

Telefon Telephone (MeSH) 
Telephone (fritext) 

Telephone (Heading) 
Telephone (fritext) 

Sjuksköterska Nurse (fritext)  

Triage Triage (MeSH) 
Triage (fritext) 

Triage (Heading) 
Triage (fritext) 

Rådgivning  Advice (fritext) 
 

Omvårdnad Nursing (MeSH)  

Upplevelse Experience (fritext) Experience (fritext) 

Telefonrådgivning Telephone consultation 
(fritext) 

 

Teleomvårdnad Telenursing (MeSH) 
Telenursing (fritext) 

Telenursing (Heading) 
Telenurs* (fritext) 

Kommunikation Communication (MeSH)  
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en helhet. Därefter ströks det innehåll under som motsvarade litteraturstudiens syfte. 
Diskussioner har förts fortlöpande kring artiklarnas innehåll som svarade till studiens 
syfte. Efter hand framkom likheter i artiklarnas resultat som grupperades i flertalet nya 
kategorier. Ur dessa kategorier växte tre huvudteman fram som har betydelse för 
telefonsjuksköterskans triage och rådgivning. Dessa tre huvudteman ligger till grund för 
litteraturstudiens resultat.  
 
 

Resultat 
 

Faktorer relaterade till uppringaren 
 
Det är inte alltid den som ringer som är den vårdsökande. Telefonsjuksköterskorna 
upplevde det som ännu svårare att göra en korrekt bedömning när de pratade genom en 
tredje part. Det kunde vara vuxna som ringer för andra vuxnas räkning så som fruar 
som ringer för sina män eller föräldrar som ringer för sina barn. 
Telefonsjuksköterskorna försökte dock alltid att tala med den vårdsökande i den mån 
det gick (Holmström & Höglund, 2007; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2003).   
Telefonsjuksköterskan upplevde även ett etiskt dilemma att inte kunna vara helt säkra 
på om det var rätt person som hon talade med (Holmström & Höglund, 2007). Det var 
svårare med bedömningen om uppringaren talade ett annat språk, överdriver eller 
underskattar sina symtom (Nauright, Moneyham & Williamson, 1999; Wahlberg et al., 
2003). Det var även svårare att göra en korrekt bedömning om det fanns olika syn på 
hälsa och sjukdom vilket kan vara fallet inom olika kulturer (Nauright et al., 1999). Om 
det förutom språkbarriärer tillkommer att uppringaren är aggressiv och arg försvårar 
detta bedömningen ytterligare (Holmström & Dall´Alba, 2002; Weir & Waddington, 
2008). Vid språkbarriärer ökade även rädslan för att feltolka symtomen. Likaså fanns 
denna rädsla om bedömningen gällde ett barn (Holmström & Dall´Alba, 2002). 
Telefonsjuksköterskorna beskrev också att de ibland inte blev respekterade och att deras 
expertkunskap och utbildning inte värderades. Detta relaterades till att det finns 
skillnader i sjuksköterskors utbildningsnivåer och kvalifikationer i olika länder 
(Höglund & Holmström, 2008). Då kvinnan i andra kulturer hade en underordnad roll i 
familjen så ringde männen för deras sjuka fruar eller barns räkning trots att de inte 
visste mycket om symptomen och inte heller kunde svara på telefonsjuksköterskans 
frågor (Holmström & Höglund, 2007; Höglund & Holmström, 2008). 
De som negligerade sina symptom även om dessa kunde tyda på allvarlig sjukdom var 
de manliga vårdsökande. Papporna litade inte på sin egen kompetens när det gällde att 
beskriva barnets symptom eller ta emot egenvårdsråd. Sjuksköterskorna beskrev också 
att de kunde uppleva det lättare när de talade med kvinnliga uppringare. En känsla av 
samhörighet på grund av att båda var kvinnor uppstod och detta skedde oavsett ålder, 
utbildningsnivå eller vilken etnisk bakgrund uppringaren hade. De kvinnliga 
uppringarna hade lättare för att uttrycka känslor under samtalet och upplevdes vara mer 
medgörliga och lyssnade på råden telefonsjuksköterskan gav. Männen var mer 
påstridiga till att träffa en läkare (Höglund & Holmström, 2008). 
Svåra samtal var de som innefattade psykisk sjukdom. Samtal från vårdsökande med 
psykiska problem upplevdes som utmanande och svåra då det fattas klara beslutsstöd 
för dessa. Exempel på sådana samtal var drogmissbruk, misshandel och utnyttjande av 
barn (Nauright et al., 1999; Weir & Waddington, 2008). Detta bekräftar även Greenberg 
(2009) som skriver att samtal som var mer komplexa och krävde mycket mer 
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omvårdnadskunskaper innefattade oftast psykosociala problem.  
Känslomässigt engagemang hos den som ringde kunde ses både som ett hinder och som 
en hjälp. Det fanns risk att föräldrar till barn som var sjuka var mer mottagliga för stress 
och överdrev situationen. Men det kunde även vara till hjälp då föräldrarna kunde 
upplysa telefonsjuksköterskan om beteende hos barnet som inte var som det brukade. 
Exempelvis kunde de höra på sitt barns skrik om det lät annorlunda och att någonting 
inte stod rätt till (Edwards, 1996). Det är svårt att bedöma korrektheten i det den 
vårdsökande säger på grund av till exempel ängslan och smärtor eller att den 
vårdsökande inte är kapabel att göra en korrekt bedömning av sitt tillstånd. Vissa 
uppringare har lättare att tala när de inte befinner sig ansikte mot ansikte med den de 
talar med och har lättare att prata av sig inför telefonsjuksköterskan (Pettarini-Johnson 
& Jessopp, 2001). Vilken kunskapsnivå den vårdsökande har påverkar också 
bedömningen. Det är svårare att göra en bedömning om den vårdsökande har dåliga 
kunskaper i kroppens funktioner, exempelvis att kroppen reagerar med feber när man 
får influensa (Wahlberg et al., 2003). Nauright et al. (1999) beskriver att 
telefonsjuksköterskorna var frustrerade av att ha en vårdsökande som behövde mycket 
information och egenvårdsråd samtidigt som det var många samtal i kö. 
Telefonsjuksköterskorna försökte skapa sig en bild av kunskapsnivån hos den som 
ringde och genom detta bedöma trovärdigheten i det som sades (Edwards, 1996). 
Att balansera mellan informationsbehovet hos den vårdsökande och det professionella 
ansvaret som telefonsjuksköterska upplevdes som svårt. Det var som att balansera på en 
fin linje när den vårdsökande ringde för att kanske bara få egenvårdsråd och 
telefonsjuksköterskan misstänkte att det låg en mer allvarlig sjukdom bakom. De tyckte 
det var svårt att veta hur mycket information de skulle ge. De balanserade mellan den 
vårdsökandes rätt till adekvat information och risken med vad detta skulle medföra för 
psykologisk reaktion hos den vårdsökande. Detta berodde på att de inte hade träffat 
eller visste någonting om den vårdsökande som ringde (Holmström & Höglund, 2007). 
 

Faktorer relaterade till sjuksköterskans egna färdigheter och 
erfarenheter 
 
Det som påverkade bedömningen vid triage var också vilka kvalifikationer och 
personliga egenskaper telefonsjuksköterskan själv hade. Självförtroende och att känna 
sig säker i sin roll hade stor betydelse. Telefonsjuksköterskan jämförde också 
informationen hon fick under samtalet med sin tidigare erfarenhet och 
omvårdnadskunskap. De stödde sig mycket på sin omvårdnads- och livserfarenhet samt 
tidigare utbildning under arbetet. För att kunna göra en korrekt bedömning vid triage 
framhölls vikten av tidigare klinisk erfarenhet. Dessa erfarenheter hade de nytta av när 
de skulle sätta sig in i den vårdsökandes situation och hjälpa till att lösa problemet 
(Greenberg, 2009; Snelgrove, 2009). Det krävs en bred erfarenhet och kunskap hos de 
sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning för att kunna bemöta de stora 
variationerna som samtalen innebär (Nauright et al., 1999; Ström, Marklund & 
Hildingh, 2006). Kunskapen om vissa sjukdomstillstånd, till exempel om symtomen var 
vanliga eller ovanliga i sammanhanget, hade telefonsjuksköterskorna fått genom att de 
kommit i kontakt med detta tidigare och skaffat sig erfarenhet genom detta. Denna 
erfarenhet lade de till den teoretiska kunskapen vid bedömningen (Edwards, 1994). Det 
fanns vidare beskrivet att telefonsjuksköterskan ständigt måste förnya sin kunskap för 
att vara uppdaterade och kunna ge bra råd (Ström et al., 2006). Telefonsjuksköterskorna 
beskrev att de intuitivt kände på sig när det fanns mer saker i bakgrunden än det de fick 
berättat för sig under samtalet och därför kunde de antingen uppgradera eller 
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nedgradera sin triage. Telefonsjuksköterskorna berättade att de tog hjälp av sin intuition 
vid bedömningar (Greenberg, 2009; Snelgrove, 2009 ). Deras personliga erfarenheter 
tillsammans med deras professionella bakgrund kunde göra skillnad i hur samtalen 
hanterades och bedömdes vid triage (Weir & Waddington, 2008). Vilka värderingar den 
enskilda telefonsjuksköterskan hade kunde också göra skillnad enligt Holmström och 
Höglund (2007). För att göra ett bra jobb som telefonsjuksköterska ska man vara 
ansvarsfull, bestämd och ha god självinsikt (Ström et al., 2006). Telefonsjuksköterskans 
kommunikativa förmåga hade betydelse i interaktionen med den vårdsökande. När det 
kom till att ge råd försökte telefonsjuksköterskan att anpassa informationen efter en 
vårdsökande och dennes symtom. Om den vårdsökande hade svårt att förstå de råd som 
gavs eller var aggressiv sänkte telefonsjuksköterskan rösten och talade långsammare. 
Träffar sjuksköterskan en aggressiv eller orolig patient kan det vara lugnande att 
exempelvis sitta ner och hålla dem i handen. Detta går inte som telefonsjuksköterska 
(Pettarini- Johnson & Jessopp, 2001). Telefonsjuksköterskorna var medvetna om hur de 
kommunicerade och hur de kunde använda sin röst för att interagera med den 
vårdsökande. För att få fram bra kvalitativ information från den som ringde var det 
angeläget att skapa en bra relation och inge förtroende till den som ringde (Snelgrove, 
2009). Genom att lyssna aktivt och tolka vad som sägs ökar sannolikheten att de råd 
som ges accepteras av uppringaren (Ström et al., 2006). För att vinna den vårdsökandes 
förtroende kunde telefonsjuksköterskan börja med att tilltala den vårdsökande med dess 
namn, fråga efter detaljer om det som uppringaren berättade. Telefonsjuksköterskan 
kunde vinna uppringarens tillit genom att låta uppringaren berätta om sitt problem utan 
att avbryta (Pettarini-Johnson & Jessopp, 2001). Nauright et al. (1999) menar också att 
det är viktigt att telefonsjuksköterskan är en god kommunikatör samt att denne har en 
icke dömande inställning.  En telefonsjuksköterska ska vara lugn och vänlig och inte 
låta sig påverkas av stress även om man ser att kön i telefonen växer enligt Wahlberg et 
al. (2003). Att ha förmågan att förbli sympatisk och behålla en god kommunikation 
samtidigt som telefonsjuksköterskan sorterar ut det väsentliga i berättelsen för att kunna 
göra sin bedömning är en viktig egenskap. Övertalningsförmåga och förmågan att 
övertyga var även färdigheter som användes när telefonsjuksköterskan skulle försöka 
uppmärksamma det akuta läget för den som ringde och samtidigt behålla lugnet i 
situationen (Snelgrove, 2009). Samtalet följer vissa mönster och steg när en 
telefonsjuksköterska försöker sätta sig in i den vårdsökandes problem. En del av detta 
mönster är att telefonsjuksköterskan är tyst och visar att hon lyssnar på vad som sägs 
(Greenberg, 2009; Pettarini- Johnson & Jessop, 2001). Detta är svårt när det kommer 
till telefonrådgivningen. Om telefonsjuksköterskan är tyst och inte säger något vet 
uppringaren inte varför telefonsjuksköterskan plötsligt tystnar. De båda kan inte se 
varandra och uppringaren kan inte se att telefonsjuksköterskan lyssnar aktivt på vad 
som sägs (Pettarini-Johnson & Jessopp, 2001). Om patient och sjuksköterska ser 
varandra kan patienten se att sjuksköterskan till exempel nickar för att visa att hon 
lyssnar aktivt. Telefonsjuksköterskan får istället med rösten bekräfta att det som den 
vårdsökande berättar har uppfattats. Det beskrevs även att under hela samtalet sker en 
form av tolkningsprocess genom att telefonsjuksköterskan vägde in både det som sades 
och det outtalade i informationen som hon fick av uppringaren och översatte det till 
medicinska termer som hon sedan översatte till information som uppringaren kunde ta 
till sig och förstå (Greenberg, 2009). Telefonsjuksköterskorna i studien av Holmström 
(2007) upplevde det som en kommunikativ utmaning när det framkom misstanke om 
svåra sjukdomstillstånd. Då var inte beslutsstöd till någon hjälp utan färdigheter i 
psykologi, pedagogik och empati var något som var viktigt att ha. 
Visualisering var en av strategierna som telefonsjuksköterskorna använde sig av när de 
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skulle göra en triagebedömning och ge råd. De uppgav att den största utmaningen i 
yrket ligger i att de inte kan se den vårdsökande som de ska triagebedöma eller ge råd 
till. Frånvaron av visuell kontakt gör att telefonsjuksköterskorna inte kan ta hjälp av 
exempelvis förändringar i hudfärgen eller andningsmönster när de gör en bedömning 
utan de måste lita på det uppringaren säger (Pettarini-Johnson & Jessopp, 2001; 
Snelgrove, 2009). Telefonsjuksköterskan ersatte den fysiska avsaknaden med den 
vårdsökande genom att göra sig en bild av sjukdomen/skadan. Som redskap använde 
hon sig av den vårdsökandes berättelse som talar om nuvarande symptom och om hur 
sjukdomsförloppet började (Edwards, 1996). Telefonsjuksköterskan försökte se de 
personliga egenskaperna hos den som ringde, vem denna person var innan 
sjukdom/skadan inträffade . Telefonsjuksköterskorna försökte även visualisera 
händelsen och omgivningen som gjorde att skadan uppstod. Detta kallas för 
visualiseringsprocess och denna underlättar för telefonsjuksköterskan när det kommer 
till att göra en holistisk bedömning istället för enbart en medicinsk bedömning (ibid). 
Att telefonrådgivning innebär en holistisk bedömning styrks även av Snelgrove (2009).  
De försökte se de personliga egenskaperna hos den som ringde, vem denna person var 
innan sjukdom/skadan inträffade. Telefonsjuksköterskorna försökte även visualisera 
händelsen och omgivningen. De resonerade under visualiseringsprocessen och 
resonemanget följde ett hypotetiskt mönster. De försökte föreställa sig varje 
vårdsökandes situation, vilka konsekvenser sjukdomen hade och vad den föreslagna 
åtgärden innebar (Edwards, 1996; Holmström & Dall’Alba, 2002). 
Telefonsjuksköterskorna i Snelgrove’s studie (2009) beskrev att de fick skaffa sig nya 
omvårdnadsfärdigheter då de inte kunde se den vårdsökande. En av dessa nya 
färdigheter var just att göra en bild av uppringaren. Wahlberg et al. (2003) beskriver att 
det är viktigt att telefonsjuksköterskan ställer rätt frågor för att kunna ”se” vad 
uppringaren beskriver. En annan strategi är att lyssna till det outsagda och 
bakgrundsljud under samtalet. Telefonsjuksköterskan samlar information under första 
delen av samtalet genom att uppmärksamt lyssna (Greenberg, 2009). 
Telefonsjuksköterskan måste ha ett ”känsligt öra” för att ”läsa mellan raderna” och 
lägga märke till det som inte sägs verbalt då telefonsjuksköterskan inte kan läsa 
ansiktsuttryck eller kroppshållning. När telefonsjuksköterskan har detta ”känsliga öra” 
förbises inte någon viktig information. Att använda detta ”känsliga öra” kan innebära att 
lyssna på tonläget i den vårdsökandes röst, andningen och hur de uttrycker sig till 
exempel om de är starkt påverkade av smärta, om de kan tala obehindrat eller låter 
stressade (Edwards, 1994; 1996; Pettarini-Johnson & Jessopp, 2001; Wahlberg et al, 
2003; Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005). Telefonsjuksköterskorna beskrev detta 
som ”tuning in” och att det kan man bara få genom erfarenhet (Holmström & 
Dall´Alba, 2002). Ytterligare en strategi var att ta hjälp av den vårdsökande. 
Telefonsjuksköterskorna var mycket medvetna om att de fick en tolkad version berättad 
för sig och att de var helt beroende av kvaliteten i informationen som de fick berättat 
för sig. Till sin hjälp i bedömningen använde de sig av upplysningar från den 
vårdsökande om hur och när sjukdomsförloppet hade börjat och hur det hela hade 
fortskridit. De lägger märke till ordval och bedömer hur insatt den vårdsökande är i 
sjukdomen (Edwards, 1996; Greenberg, 2009). När det gäller att samla information 
lärde sig telefonsjuksköterskorna att vissa åkommor kräver mer frågor än om man ser 
den vårdsökande, i bland får telefonsjuksköterskorna be den vårdsökande göra vissa 
självtest som exempelvis att ta tempen eller att be någon om hjälp att göra vissa test så 
som exempelvis att klämma på magen (Pettarini-Johnson & Jessopp, 2001).  
Telefonsjuksköterskorna beskrev ibland triage som en chanstagning eftersom de var 
utlämnade till att endast ha en version som byggde på uppringarens förmåga att tolka 
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situationen (Holmström & Höglund, 2007). 
 

Faktorer relaterade till organisationen       
 
Faktorer som försvårade en korrekt bedömning var enligt Nauright et al. (1999) när det 
saknades beslutsstöd i verksamheten. I Weir och Waddingtons studie (2008) tyckte dock 
telefonsjuksköterskorna att kravet i att följa beslutstödet begränsade användningen av 
deras omvårdnadskunskap och erfarenhet. Telefonsjuksköterskorna var medvetna om 
att beslutsstödet endast är symptombaserat och inte kan användas i alla situationer 
(Greenberg, 2009). I Holmströms studie (2007) använde telefonsjuksköterskorna det 
datoriserade beslutsstödet som hjälp för att inte missa viktiga frågor under samtalet. 
Telefonsjuksköterskorna har ett ansvar för vad de säger och att råden de ger är korrekta. 
Kunskap i området som bedömningarna görs i är mycket viktigt (Ström et al., 2006). 
Risken för missförstånd kan minskas om telefonsjuksköterskan har tillgång till 
information om symtom och behandling i beslutsstödet och detta är skrivet på ett sätt 
som även den vårdsökande förstår, detta var önskvärt enligt telefonsjuksköterskorna. 
Beslutsstödet skulle hjälpa sjuksköterskan i samtalsprocessen med den vårdsökande och 
vara användarvänligt. Telefonsjuksköterskorna reagerade på att beslutsstödet hänvisade 
till läkare i för många fall. Detta skulle leda till slöseri med vårdens begränsade 
resurser. De tyckte inte heller att beslutsstödet var fullständigt och att delen med 
egenvårdsråd behövde uppdateras. Vid svårigheter att använda det tog de 
uppslagsböcker och andra kollegor till hjälp (Holmström, 2007; Höglund & 
Holmström, 2008). Även Greenberg (2009) tar upp behovet av att ta hjälp av doktorer 
och rådgöra med sjuksköterskekollegor när inte beslutsstödet räcker till. Det faktum att 
bedömningen inte enbart görs och beslutet inte enbart fattas på indikationer av ett 
beslutsstöd framhävs av telefonsjuksköterskorna. Beslutet grundar sig på 
telefonsjuksköterskans omvårdnadskunskap och erfarenhet. Beslutsstödet ses snarare 
som en hjälp till triage och ett komplement medan beslutet fattas främst på basis av 
telefonsjuksköterskans omvårdnadskunskap (Greenberg, 2009; Holmström, 2007; 
Snelgrove, 2009 ). Tillgängligheten i vården var också en faktor som påverkade 
telefonsjuksköterskans triage och rådgivning. En telefonsjuksköterska kunde uppleva 
det svårt att göra alla nöjda, ett sådant exempel är om den vårdsökande önskar en 
läkartid medan läkaren å andra sidan ifrågasätter varför just denna vårdsökande har fått 
en tid (Holmström & Dall´Alba 2002; Wahlberg et al., 2003). Telefonsjuksköterskorna 
beskrev också att det fanns ont om läkartider och att det gällde att spara de tiderna till 
de vårdsökande som verkligen behövde dem. Det är en svår roll att vara både den som 
ska vårda och samtidigt vara den som är ”grindvakt”. Telefonsjuksköterskan måste 
ibland grunda sina beslut på hur tillgängligheten är (Holmström & Dall´Alba, 2002; 
Wahlberg et al., 2005). Otillräckliga resurser i hälso- och sjukvården beskrevs även som 
att en del ärende ” faller mellan stolarna” i systemet. Telefonsjuksköterskorna hade 
svårt att veta vart de skulle hänvisa och ibland hände det att den vårdsökande bara 
skickades runt mellan olika vårdgivare. Detta var något som beskrevs som oetiskt och 
var inget som telefonsjuksköterskorna egentligen ville vara en del av (Holmström & 
Höglund, 2007). Även hur den vårdsökande kan ta sig till närmsta vårdinrättning på ett 
patientsäkert sätt beroende på avståndet till närmsta vårdinrättning och vilken instans 
som är lämplig med tanke på vårdnivån är bedömningar som görs av 
telefonsjuksköterskan (Edwards, 1994). Det är av betydelse om telefonsjuksköterskan 
har kunskaper i den vårdsökandes tillgänglighet till andra vårdinrättningar i hälso- och 
sjukvården och i kommunens regi eftersom detta är en viktig del i planeringen under 
bedömningsprocessen (Greenberg, 2009).  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Efter att ha gjort provsökningar i tre databaser användes slutligen två av databaserna, 
Cinahl och PubMed. Detta på grund av att vi hittade relevanta artiklar i dessa båda 
databaserna. Avsikten var att använda artiklar som var publicerade år 2000 eller senare 
för att få så aktuell forskning som möjligt. Då det inte fanns tillräckligt med artiklar 
som svarade till studiens syfte ändrades året till 1990. Telefonsjuksköterskans 
förutsättningar kan dock ha ändrat sig över tid då denna inriktning utvecklats i snabb 
takt med en organisation och ett samhälle som är i ständig utveckling. Samtidigt sågs 
inga märkbara skillnader i artiklarnas resultat som skulle föranleda någon uteslutning av 
dessa med tanke på relevans för hur dagens telefonsjuksköterskor upplever sitt arbete. I 
datainsamlingen till resultatet valdes endast kvalitativa artiklar ur sjuksköterskans 
perspektiv därför att kvalitativa studier belyser upplevelser och har som yttersta mål att 
öka förståelsen enligt Friberg (2006). Kvalitativ metod undersöker även 
sjuksköterskornas erfarenheter, behov och värderingar sett ur ett helhetsperspektiv. 
Metoden är viktig för att förstå faktorer som påverkar förändringsbenägenhet i 
verksamheten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  
Det kan finnas svårigheter med att granska den vetenskapliga kvaliteten genom en 
bedömningsmall där denna bedömning ändå får anses vara subjektiv i viss mån. För att 
undvika detta i denna studie har varje artikel granskats av var och en först och sedan 
tillsammans för att kontrollera att samstämmighet mellan de vetenskapliga 
granskningarna fanns. Flera av artiklarna har samma författare. Detta kan ses både som 
positivt och negativt. Det positiva är att författarna har en fördjupad kunskap inom 
ämnet. Det negativa är att författarnas intresse och förförståelse inom ämnet kan 
påverka resultatet. Artiklarna är publicerade i olika länder. Detta ser vi som en styrka 
för att få ett så representativt resultat som möjligt. Vi har inte kunnat se att 
telefonsjuksköterskorna i de olika länderna upplever sitt arbete på motsägelsefulla sätt. 
Artiklar som handlade om telefonrådgivning till specifika grupper av patienter 
exkluderades. De sjuksköterskor som tar emot dessa samtal har en fördjupad kunskap 
inom en avgränsad typ av sjukdom. Detta gör att de inte har samma variation och bredd 
på frågor som de ställs inför. De har också tillgång till patientens journal och i vissa fall 
känner de patienten sedan tidigare. Vi exkluderade även telefonrådgivning som enbart 
handlade om barn. Även om telefonsjuksköterskor tar emot samtal som handlar om 
barn så resonerade vi som så att det är också för specifikt för att motsvara studiens 
syfte. De artiklar där abstractet inte motsvarade litteraturstudiens syfte valdes också 
bort. Det kan vara en svaghet att ha en begränsning som utesluter artiklar som inte 
innehåller abstract. Men för att kunna få en bra överblick över vad artikeln handlar om 
valde vi att endast ta med artiklar med abstract. Alla intervjuade telefonsjuksköterskor 
är kvinnor. Detta ses som en svaghet i studien. Det kan vara så att manliga 
telefonsjuksköterskor upplever arbetet annorlunda än om man jämför med kvinnliga. Vi 
har inte gjort specifika sökningar för att hitta manliga telefonsjuksköterskors 
upplevelser. I ingångsskedet har begränsningarna vid sökningarna varit få. Efterhand 
har vi inte behövt göra fler begränsningar då antalet relevanta träffar varit hanterbart. 
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Resultatdiskussion 
 
Majoriteten av resultatartiklarna bedömdes vara vetenskapliga graden nummer I. Det 
finns ett fåtal med grad II men dessa anses uppfylla tillräckliga vetenskapliga krav 
eftersom grad II håller en medelhög vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman 
(2003). Ingen artikel med grad III, det vill säga låg vetenskaplig kvalitet, finns med i 
resultatet. Endast kvalitativa artiklar finns med i resultatet till denna litteraturstudie. Det 
finns en del forskare som förespråkar detta eftersom de är tveksamma till om det är 
möjligt att sammanföra både kvalitativ och kvantitativ forskning. Samtidigt är det värt 
att belysa att det kan vara en nackdel att bara ha med kvalitativa artiklar eftersom det 
begränsar möjligheterna att studera problemet ur olika perspektiv (Axelsson, 2008).  
Det skiljer sig mellan vilka kvalitativa metoder som använts i artiklarna (Tabell 3, 
Bilaga II). Övervägande artiklar hade intervjuer som datainsamlingsmetod. Simulerade 
samtal som spelades in användes i två av studierna (Edwards, 1994; 1996). Viss 
tveksamhet finns om detta är jämförbart med autentiska samtal i verkligheten. I en av 
studierna (Wahlberg et al., 2005) fick sjuksköterskorna själv välja ut de autentiska 
samtal som kom att användas under intervjun, detta kan möjligtvis medföra att 
resultatet blir subjektivt påverkat av de medverkande. 
I åtta av artiklarna saknas det uppgifter om godkännande av etisk kommitté. Detta ser vi 
som en svaghet i artiklarna. Dock finns det tydligt beskrivet att deltagarna har fått 
information om att deltagandet är frivilligt, att materialet behandlas konfidentiellt och 
anonymt samt att de medverkande när som helst kan dra sig ur. Det fattas också 
uppgifter om bortfall i en del artiklar. En anledning till detta tror vi är att deltagarantalet 
är lägre än i en kvalitativ studie och att bortfall är mindre förekommande. I de 
resultatartiklar som ligger till grund för litteraturstudien finns det få resultat som 
motsäger varandra. Det verkar råda enighet i vilka faktorer som påverkar en 
telefonsjuksköterskas triage och rådgivning. Dessa olika faktorer verkar också vara de 
samma i olika länder då alla artiklarna inte är författade bara i Sverige. Faktorerna 
belyser hur telefonsjuksköterskor upplever sitt arbete men också vad som har betydelse 
för deras bedömningar. I föreliggande litteraturstudies resultat framkommer vilka dessa 
faktorer är. Hon befinner sig i en arbetssituation där hon förväntas agera och göra 
bedömningar utifrån tre olika perspektiv.  Detta gör att telefonsjuksköterskan kan 
beskrivas befinna sig i kläm mitt emellan den vårdsökandes behov och önskningar, sitt 
eget professionella ansvar samtidigt som hon har organisationens krav och sjukvårdens 
begränsade resurser att ta hänsyn till. Det förekommer försvårande omständigheter i 
vårdmötet över telefon och telefonsjuksköterskan befinner sig i en utsatt situation med 
krav på sig från dessa tre perspektiv. Hon är även den första kontakten med sjukvården 
för många eftersom hon befinner sig främst i ledet i vårdkedjan. Detta innebär att hon 
har förväntningar på sig från den vårdsökande att samtalet förhoppningsvis ska 
utmynna i en positiv åtgärd på dennes presenterade hälsoproblem. Under samtalet har 
telefonsjuksköterskan organisationens krav på sig samtidigt som hon i befattning som 
sjuksköterska ska kommunicera med empati och ha förståelse för den vårdsökande samt 
tillgodose dennes behov ur ett helhetsperspektiv. Detta står att läsa i 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 
Telefonsjuksköterskan ska även bedöma vad som är den mest adekvata vårdnivån för 
varje enskild vårdsökande utefter sin medicinska och professionella kompetens 
(Leppänen, 2002). Detta gör att hon befinner sig i en konflikt mellan vad som är bäst 
för den vårdsökande utifrån den medicinska bedömningen och det vården faktiskt har 
att erbjuda i praktiken. Det finns en begränsning av läkartider som måste sparas till de 
vårdsökande som bedöms vara i behov av dem och inte kan anses klara sig med enbart 
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egenvårdsråd. Denna konflikt benämns som att telefonsjuksköterskan har en slags 
grindvaktsfunktion (Holmström & Dall’Alba, 2002). Det är viktigt att 
telefonsjuksköterskan i denna situation har tilltro till sin egen förmåga då denna själv 
ansvarar för sina fattade beslut i rådgivningen (Andersson, Omberg & Svedlund, 2006). 
Om det inte finns tillräckligt med tillgängliga läkartider tvingas telefonsjuksköterskan 
att välja vem som ska få en tid bland de vårdsökande som bedömts vara i behov av det. 
Det kan tyckas anmärkningsvärt att telefonsjuksköterskan själv ska ta detta ansvar när 
det egentligen är en organisatorisk fråga.  
 
Det har visat sig i denna studies resultat att arbetet som telefonsjuksköterska är 
komplext och innebär en utmaning för de sjuksköterskor som arbetar inom detta 
område. Glasper (1993) beskriver att vårdmötet via telefon är ”som att vårda med sina 
ögon stängda och sina händer bundna bakom sin rygg”. Detta förstärks ytterligare av 
det faktum att telefonsjuksköterskan inte alltid får tala med den vårdsökande direkt utan 
ibland får nöja sig med andrahandskonsultation i samband med triage och rådgivning. 
Hon kan dessutom inte vara helt säker på om den vårdsökande verkligen gett sitt 
godkännande till samtalet eller om det är rätt person hon talar med. Detta är ett dilemma 
med tanke på telefonsjuksköterskans tystnadsplikt och sekretess. Särskilt aktuellt blir 
det när hon arbetar på en vårdcentral eftersom många ringer dit exempelvis för sina 
gamla föräldrars skull. 
I samtalet mellan telefonsjuksköterska och den som ringer så har genus en betydelse för 
hur samtalet förs och utvecklas (Höglund & Holmström, 2008). Även i den kliniska 
omvårdnaden skiljer det sig om könen mellan samtalsparterna är lika eller olika. 
Samtalen hanteras annorlunda och resultaten av samtalen blir olika (Johansson, 2004). 
Bylund (2002, citerad av Andersson, 2007) skriver att kvinnliga vårdsökande har lättare 
att visa känslor och detta kan i sin tur möjligtvis innebära att telefonsjuksköterskan gör 
en annan bedömning än om en manlig vårdsökande hade ringt för samma symptom. Det 
har även visat sig att det är övervägande kvinnor som tar kontakt med vårdens 
telefonrådgivning (Marklund & Bengtsson, 1989) samtidigt som det är värt att belysa 
att sjuksköterskekåren i Sverige består av 90 % kvinnor (Östlin, 2002). Att ge och 
erhålla lika vård på lika villkor kan tyckas vara en självklarhet för alla men det kan vara 
av vikt att telefonsjuksköterskan reflekterar över det sociala samspelet i detta avseende 
men även i andra situationer som till exempel skillnader i kulturer och vid svåra samtal 
som innefattar psykosociala problem. För att utvecklas, ta lärdom och få reflektion på 
sina samtal förespråkar (Wahlberg, 2007) att telefonsjuksköterskorna lyssnar 
regelbundet på inspelade samtal som de varit delaktiga i. 
 
Om kommunikationen inte fungerar kan inte telefonsjuksköterskan göra en korrekt 
bedömning och hon kan inte heller förlita sig på att råden som ges uppfattas som de ska 
(Holmström & Dall´alba, 2002; Nauright et al., 1999; Wahlberg et al., 2003). 
Öppningsfasen i samtalsprocessen är då viktig med tanke på interaktionen (Andersson, 
2007; Runius, 2008). Om samtalet får en trygg och bra start känner sig uppringaren 
bekväm i att delge sin berättelse till telefonsjuksköterskan. Om inte samtalet får en bra 
start är det svårt att komma vidare i samtalsprocessen. Det kan även vara lätt för 
telefonsjuksköterskan att ”hoppa” över delar av analys- och bedömningsfasen om hon 
för tidigt bestämmer sig för åtgärden till omvårdnadsproblemet. På så vis ställer hon 
inte mer ingående frågor och kan därför missa viktig information om uppringarens 
problem. Därför är det av betydelse att telefonsjuksköterskan följer samtalsprocessen 
och att alla delar finns med under samtalet. Detta bidrar till en god kommunikation.  
Leclerc et al. (2003) belyser att i 27 % av fallen stämde inte telefonsjuksköterskans 
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version överens med vad hon gett för råd och hur uppringaren uppfattat dessa. Detta 
visar på vikten av att kontinuerligt genomföra studier som fokuserar på detta för att 
förbättra kommunikationen och förhindra dessa missförstånd. Följsamheten till 
telefonsjuksköterskans egenvårdsråd hos uppringaren är 81,3 % enligt Marklund et al. 
(2007). Eftersom följsamheten är så hög ställer detta krav på att råden som ges av 
telefonsjuksköterskan är evidensbaserade och korrekta i relation till orsaken av 
problemet. Därför måste beslutstöden vara användarvänliga, anpassade till 
verksamheten och innehålla riktlinjer för egenvårdsråd för att användas fullt ut 
(Holmström, 2007). Om telefonsjuksköterskan enbart skulle lita på beslutstödet innebär 
detta en stor risk att hon gör en felbedömning. Detta eftersom viktig information om 
den vårdsökandes tillstånd då kan förbises. Beslutstödet kan inte kommunicera och inte 
heller ta del av den vårdsökandes tonfall, andningsljud eller visualisera. 
Telefonsjuksköterskans professionella kompetens skulle inte heller tas till vara. 
Variationerna i bedömningarna kan minskas om beslutstöd används och detta bidrar till 
en kvalitetssäkring eftersom de vårdsökande bedöms lika oavsett vem som gjort 
bedömningen. Det gör att rådgivningen blir mer enhetlig (Marklund & Jansson, 2008). 
Enligt Darbyshire (2004) är anledningen till att en del sjuksköterskor inte använder 
dessa beslutsstöd att de är svåra att använda samt att de inte är anpassade till den 
verklighet som sjuksköterskorna jobbar i. Med tanke på detta är det viktigt att 
beslutsstöden är relevanta för den verksamhet de ska användas i samt att de som ska 
använda dem får utbildning i hur de ska användas. 
 
Organisationen ställer krav på att telefonsjuksköterskan ska hantera att visst antal 
samtal per timme. Tidspressen och många väntande samtal i kö är en stressfaktor. Enligt 
nätverket Telefonrådgivning Inom Hälso-och sjukvård (TRIHS) menar Wahlberg (2007) 
är det lämpligt med ca 6-8 samtal per timme inklusive dokumentation. Detta kan 
upplevas underdimensionerat av telefonsjuksköterskor och stämmer troligtvis inte 
överens med den verklighet många arbetar i. En stressad arbetssituation innebär att 
risken för felbedömningar ökar. För att kunna hantera denna arbetssituation som 
innefattar stress och göra en bedömning på ett tillfredsställande sätt måste 
telefonsjuksköterskan enligt denna studies resultat vara stresstålig och besitta 
kvalifikationer som innefattar kunskaper i samtalsmetodik och ha en god kommunikativ 
förmåga. Hon ska även vara trygg och säker i sin roll, kunna fatta egna snabba beslut 
och ha en bred medicinsk kunskap hämtat från den kliniska verksamheten. Dessa 
egenskaper har omvårdnadsexperten genom att omedvetet och intuitivt anpassa 
erfarenhetskunskapen till den aktuella situationens krav (Grahn, 1993). 
En sjuksköterska utan specialistutbildning får inte arbeta inom vissa områden så som 
exempelvis intensivvård. Men det finns inget krav på att en sjuksköterska i 
telefonrådgivning måste ha någon formell kompetens eller en viss erfarenhet. Detta kan 
tyckas märkligt då det i flera av litteraturstudiens resultatartiklar och även i studien 
Andersson et al. (2006) belyses vikten av att telefonsjuksköterskan har rätt kompetens 
och erfarenhet.  
 

 
Konklusion 
 
Eftersom telefonsjuksköterskan saknar visuell kontakt med den vårdsökande finns det 
olika faktorer som påverkar telefonsjuksköterskans triage och rådgivning. Dessa 
faktorer hör i hop med uppringaren, telefonsjuksköterskans erfarenheter och färdigheter 
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samt organisationen. Om kommunikationen med uppringaren är god underlättar detta 
för telefonsjuksköterskan. Att ha en god kommunikativ förmåga är viktigt i arbetet med 
telefonrådgivning. Då variationerna i samtalen som telefonsjuksköterskan tar emot är 
stor underlättar det om telefonsjuksköterskan har en bred kompetens och erfarenhet. 
Bristen på lediga läkartider påverkar telefonsjuksköterskans triage. Detta kan göra att 
telefonsjuksköterskan kommer i kläm mellan uppringaren som vill ha en läkartid och 
behovet av att spara till de uppringare som verkligen behöver tiden. 
Telefonsjuksköterskan tar till olika strategier för att kompensera den visuella 
avsaknaden. Dessa är bland annat att lyssna på det osagda som till exempel 
andningsmönster eller bakgrundsljud. 
 

 
Implikation 
 
Telefonsjuksköterskan befinner sig i en utsatt situation. Framtida forskning som 
fokuserar på hur telefonsjuksköterskor kan hantera stress och konfliktsituationer anses 
viktigt för att en psykisk och fysisk arbetsmiljö ska främjas.  
Klinisk implikation föreslås vara arbetstid avsatt för reflektion och feedback på samtal 
som innebär att telefonsjuksköterskan kan ventilera sina tankar och känslor. Detta för 
att öka telefonsjuksköterskans hanterbarhet i situationen, öka arbetstillfredsställelsen 
och befrämja kunskapsinhämtningen efter utförd triage och rådgivning per telefon. 
Denna studie visar på behovet av universitetsutbildning inom telefonrådgivning som 
innehåller kommunikativ träning och utbildning i samtalsmetodik. En 
specialistutbildning inom området skulle öka patientsäkerheten och förbereda 
sjuksköterskan på ett bra sätt inför kommande arbetsuppgifter i hennes nya roll som 
telefonsjuksköterska.   
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Tabell 2. Sökhistorik 
 
Databas Datum                                      Sökord/Limits Antal träffar Lästa 

abstracts 
Urval 1 Urval 2  

PubMed 110209 Telephone consultation (fritext), nurse (fritext), experience
(fritext) 
Limits: Abstracts available, English  

35 8 4 3  

PubMed 110209 Telephone (MeSH), triage (MeSH), nurse (fritext), 
experience (fritext) 
Limits: Abstracts available, English  

7 (2*) 3 0 0  

PubMed 110209 Telenursing (MeSH), experience (fritext) 
Limits: Abstracts available, English  

3 1 0 0  

PubMed 110209 Telenursing (fritext), experience (fritext) 
Limits: Abstract available, English 

10 4 1 1  

PubMed 110209 Nursing (MeSH), telephone (MeSH), triage (MeSH) 
Limits: Abstracts available, English  

28 (1*) 6 5 2  

PubMed 110209 Telephone (MeSH), triage (MeSH), nurse (fritext), 
experience (fritext) 
Limits:  Abstracts available, English 

7 (2*) 0 0 0  

PubMed 110209 Telephone (fritext), triage (friext), nurse (fritext), 
experience (fritext) 
Limits:  Abstracts available, English 

28 (3*) 6 5 2  

PubMed 110209 Nursing (MeSH), triage (MeSH), communication (MeSH)
Limits:  Abstracts available, English 

68 (3*) 6 1 1  

Cinahl 110211  Telenursing (Heading) AND Triage (Heading) AND 
experience (fritext) 
Limits: Abstracts available, English, Publ.date from 1990 

6 (1*) 2 0 0  

Cinahl 110211  Telenursing (Heading) AND experience (fritext) 
Limits: Abstracts available, English, Publ.date from 1990 

41 (3*) 3 2 2  

Cinahl 110211  Telenurs*(fritext) AND experience (fritext) 
Limits: Abstracts available, English, Publ.date from 1990 

32 (5*) 1 0 0  

Cinahl 110211  Telephone (fritext) AND advice (fritext) AND experience 
(fritext)  

66 (4*) 4 2 0  



Bilaga I:2 

 

Limits: Abstracts available, English, Publ.date from 1990 
Cinahl 110211 Telenurs* (fritext) AND triage (fritext) 

Limits: Abstracts available, English, Publ.date from 1990 
26 (2*) 4 2 1  

 
*Antal artiklar som förekommit i tidigare sökningar
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Tabell 3. Artikelöversikt  

Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2006 
Sverige 
PubMed 

Ström, M. 
Marklund, B. 
Hildingh, C. 

Nuses’ perceptions of 
providing advice via a 
telephone care line. 

Att beskriva hur 
sjuksköterskor 
upplever sitt arbete 
att ge 
telefonrådgivning till 
patienter. 

Fenomenologisk kvalitativ metod. 
12 sjuksköterskor semi-struktuerarde 
intervjuer som spelades in. Öppna 
frågor som var 4 till antalet. 
Transkripterades och kondenserades. 
Delades sedan in i undergrupper. 
Bortfall finns beskrivet samt etiskt 
godkännande finns. 

Sjuksköterskorna upplevde sitt 
jobb som stimulerande då de tar 
självständiga beslut, patienter 
uttrycker sin tacksamhet för 
erhållna råd, gav chans till 
personlig utveckling. Det krävs 
bred kunskap.   
De upplever sig utsatta för kritik 
av både kollegor, andra delar av 
vårdkedjan samt av uppringare 
som upplever det svårt att  hitta rätt 
i sjukvårdssystemet. 

Grad I 
 

2003 
Sverige 
PubMed 
 

Wahlberg, C-
A. 
Cedersund, E. 
Wredling,  R. 

Telephone nurses’ 
experience of problems 
with telephone advice in 
Sweden. 

Identifiera problem, 
svårigheter och 
nackdelar som 
telefonsjukskötersko
r med olika 
erfarenheter har stött 
på under sin karriär. 

25 sjuksköterskor deltog. 
Frågeformulär med öppna frågor.  
Detta genererade 154 uttalanden som 
sedan kategoriserades till 24 
kategorier. Av dessa 24 kategorier var 
10 relaterade till sjuksköterskans 
perspektiv, 8 till patientens perspektiv 
och 6 till organisationens perspektiv. 
Bortfall finns beskrivet. Etiskt 
godkännande finns ej beskrivet. 

Sjuksköterskans perspektiv: att inte 
se patienten, att alltid ta ett beslut, 
att uppfatta det osagda, att ställa 
rätt frågor, att vara lugn och vänlig, 
att få andrahandsinformation, att 
alla ska vara nöjda med beslut som 
tas, ”når budskapet fram”. 
Patientens perspektiv: invandrare 
som har svårt att uttrycka sig och 
förstå språket, patienter med 
psykiska problem, patienten 
över/underdriver sitt problem, 
övertyga patienten om att den inte 
behöver uppsöka sjukvård, 
aggressiva patienter, patienter som 
har svårt att lyssna och patienter 
som har dålig kännedom om 
kroppen.  
Organisationens perspektiv: 
stress, för lite resurser, upprätthålla 
sin kompetens, ingen feedback på 
vad som händer med patienten. 

Grad I 
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Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2005 
Sverige  
PubMed 

Wahlberg, A-
C. 
Cedersund, E. 
Wredling, R. 

Bases for assessments 
made by telephone 
advice nurses. 

Att ta reda på vad 
telefonsjukskötersko
r baserar sina 
bedömningar på. 

7 telefonsjuksköterskor intervjuades. 
Simulerade samtal användes för att få 
veta hur sjuksköterskorna tänker. Det 
var inspelade samtal från verkligheten 
som användes i simuleringen för att 
inte missa information som kan 
erhållas via icke verbal 
kommunikation. 
Sjuksköterskorna valde själva ut två 
samtal som de haft sista veckan. 
Intervjuerna skrevs ner för att kunna 
kodas och kategoriseras. 
Till slut hittades 22 koder. Dessa 
bildade sedan 3 huvudkategorier. 
Bortfall finns ej beskrivet. Etiskt 
godkännande finns ej angivet. Finns 
beskrivet att sjuksköterskorna fick 
muntlig och skriftlig information och 
sedan var deltagandet frivilligt. 
 
 

Uppringarens perspektiv: här tog 
sjuksköterskorna upp att de tolkade 
det ”osagda”, de ”läste mellan 
raderna” 
Sjuksköterskans perspektiv: Om 
sjuksköterskorna kände sig otrygga 
i sin bedömning kunde det i så fall 
vara så att sjuksköterskan bad 
uppringaren att ringa upp igen eller 
att sjuksköterskan ringde upp 
uppringaren. 
Organisationens perspektiv: här 
tog sjuksköterskan upp att de 
kunde göra sin bedömning utifrån 
hur tillgängligheten var. 

Grad II 

1999 
USA 
PubMed 
 

Nauright, L-P. 
Moneyham , 
L. 
Williamson,  J. 

Telephone Triage and 
Consultation: An 
Emerging Role For 
Nurses. 

Att jämföra hur 
sjuksköterskor som 
jobbar med 
telefontriagering  
upplever sitt arbete 
kontra hur denna 
upplevelse beskrivs i 
litteraturen. 
Man ville också 
undersöka 
sjuksköterskans 
tilltagande roll inom 
telefontriagering, 
identifiera och 
beskriva faktorer 
som påverkar 

Författarna läste igenom en stor 
mängd litteratur inom området. Sedan 
utformade de en strukturerad intervju 
med hjälp av experter inom området. 
17 sjuksköterskor intervjuades och 
dessa var fördelade på två 
fokusgrupper. 
Dessa fokusgrupper leddes av 
personer som var vana att leda 
fokusgrupper och det var de som 
intervjuade sjuksköterskorna i 
fokusgrupperna.  
Beskriver inte bortfall eller om studien 
har ett etiskt godkännande. 

Sjuksköterskorna beskrev sitt 
arbete som brett, utmanande, 
stressigt, stimulerande och 
givande. De ansåg också att de 
hade tre huvudsakliga uppgifter: 
utbilda uppringarna, föra 
uppringarnas talan samt att hjälpa 
uppringarna få kontakt med rätt 
person/vårdnivå. 
Tillfredställelsen som 
sjuksköterskorna kände hängde 
bland annat i hop med deras 
förmåga att göra en korrekt 
bedömning utan att se patienten.  
Faktorer som hindrade 
sjuksköterskorna från att göra en 

Grad II 
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Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

sjuksköterskans 
telefontriagering och 
rådgivning samt 
diskutera 
konsekvenserna av 
telefontriageringens 
nya roll inom 
sjuksköterskeyrket. 

korrekt bedömning var bland annat 
patienter som inte kunde eller ville 
uppge data om sin situation eller 
att de inte hade beslutsunderlag. 
Upplevelsen av att inte kunna ge 
en uppringare undervisning på 
grund av tidsbrist och andra samtal 
i kö var frustrerande. 
De samtal som upplevdes som 
mest utmanande var de som det 
inte fanns starka beslutsstöd för 
som exempelvis psykiatriska 
problem, de som inte kunde 
komma och träffa en läkare, 
barnmisshandel, språkbarriärer. 
Alla sjuksköterskorna var helt 
eniga i att det krävs en 
sjuksköterska med bred och lång 
erfarenhet. Det är också viktigt att 
sjuksköterskan är bra på att lyssna 
och har en god 
kommunikationsförmåga precis 
som en icke dömande inställning. 
 

2001 
England 
PubMed 

Johnson, C. 
Jessopp, L. 

”Your ears become your 
eyes”: managing the 
abscens of visibility in 
NHS Direct ( National 
Health Service Direct) 

Att identifiera och 
beskriva 
sjuksköterskornas 
metoder som de 
använder för att 
interagera med 
patienter när de inte 
kan se dem vid 
telefonkonsultation. 

Kvalitativ analys av semistrukturerade 
intervjuer. 
14 sjuksköterskor med olika lång 
erfarenhet. Intervjuerna gjordes i två 
olika omgångar och vid andra tillfället 
intervjuades 12 då 2 hade slutat. 
Bortfall finns beskrivet. Etiskt 
godkännande finns ej angivet. Det 
finns beskrivet att alla 
sjuksköterskorna ställde upp frivilligt. 

Sjuksköterskorna uppgav att det 
kunde vara svårt att göra en 
korrekt bedömning av en 
uppringare när de inte kan se 
denne. Detta kan bero på att det är 
svårt att veta på om man kan lita 
på uppringarens uppgifter, det kan 
vara svårt att bygga upp tillit då 
man inte ser varandra. Dock kan 
det vara lättare för vissa uppringare 
att tala då de inte behöver visa vem 
de är. 
För att överbrygga dessa 

Grad 
II 
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Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

svårigheter utvecklade vissa 
sjuksköterskor vissa metoder för 
att lättare kunna göra en korrekt 
bedömning. Det handlar om att 
samla in fakta genom att 
exempelvis låta uppringaren ta sin 
temperatur, be anhöriga hjälpa till 
exempelvis med att klämma på 
magen eller kolla styrkan i 
armarna, försöka lokalisera smärta 
genom att utgå och peka på sin 
egen kropp, be patienten känna 
efter i fall exempelvis ett utslag är 
upphöjt, lyssna på uppringarens 
tonläge, lyssna på uppringaren som 
exempelvis har svårt att andas, 
lyssna på bakgrundsljud. 
Vidare beskrivs att 
sjuksköterskorna måste tänka på 
hur de levererar sitt budskap. 
Kanske måste hon höja rösten eller 
tala tydligare. 
Sjuksköterskorna försökte se 
framför sig vad som hade gjorts 
med patienten om den skulle 
komma till en sjukvårdsinrättning 
exempelvis hade kanske fått 
egenvårdsråd och sedan fått gå 
hem. Det är också viktigt hur 
början av samtalet blir bra. Att man 
skapar en bra kontakt. De försökte 
förklara för uppringaren varför de 
ställde så många frågor. 
 

2002 
Sverige 

Holmström, I. 
Dall´alba, G. 

’Carer and gatekeeper’-
conflicting demands in 

Att beskriva hur 
sjuksköterskor 

Fenomenologisk studie . 
Fem sjuksköterskor intervjuades. 

Sjuksköterskornas 
erfarenheter/upplevelser var: att 

Grad I 
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Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

PubMed nurses´experiences of 
telephone advisory 
services. 

upplever 
patientmötet vid 
telefonrådgivning. 

Dessa hade varierande bakgrund och 
erfarenhet. 
Intervjuerna analyserades enligt EPP ( 
empirical phenomenological 
psycholgocal method). 
Detta innebär att läsa i genom 
intervjuerna, sedan dela in dem i 
undergrupper för att senare dela in 
dem i olika kategorier/teman. 
Bortfall finns beskrivet. Etiskt 
godkännande finns inte beskrivet. Det 
finns beskrivit att alla 
sjuksköterskorna deltar frivilligt och 
att de kunde dra sig ur när det ville. 
 
 

det upplevdes som svårt att både 
vara vårdare och ”grindvakt”, det 
var svårt att läsa mellan raderna på 
det uppringarna sade, att lära ut 
egenvård samtidigt som de hade en 
rädsla för att man missförstått 
situationen, att möta uppringarnas 
nöje men även missnöje. 
Ovan beskrivna upplevelser 
beskrivs mer detaljerat som följer. 
Grindvaktsfunktionen: att det 
endast fanns ett begränsat antal 
tider till läkaren. Dessa måste 
sparas till de som verkligen 
behövde dem. Samtidigt som de 
upplevde att uppringarna hade rätt 
till snabb och korrekt vård. 
Läsa mellan raderna: att ha ett 
känsligt öra att lyssna till det som 
inte sades var viktiga egenskaper 
som dessa sjuksköterskor behövde. 
Det var extra viktigt då de inte 
kunde se uppringaren. Här gällde 
att lyssna till tonläget uppringaren 
hade och att känna av vad som 
egentligen sades. 
Rädslan för att misstolka symtom 
fanns med nästan vid varje samtal. 
Denna rädsla ökade om 
uppringaren var svår att förstå eller 
kom från ett annat land. Särskilt 
om samtalet gällde barn. 
Det upplevdes som svårt att bli 
utskälld av uppringare som inte 
nöjde sig med egenvårdsråd utan 
som ville ha en läkartid. De 
upplevde att folk i dag har högre 
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Publikations
år 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

krav. 
Det upplevde det som givande att 
kunna hjälpa en medmänniska 
genom att lyssna och ge enkla råd. 

2007 
Sverige 
PubMed 

Holmström, I. 
Höglund, T A. 

The faceless encounter: 
ethical dilemmas in 
telephone nursing. 

Att beskriva de 
etiska dilemman 
som 
telefonsjukskötersko
r ställs inför vad 
gäller olika 
värderingar, normer 
och intressen. 

Kvalitativ induktiv studie.  
12 sjuksköterskor deltog. Öppna 
intervjuer som spelades in. Sedan 
analyserades intervjuerna för att hitta 
undergrupper. Sedan kodades dessa 
undergrupper som bildar olika teman. 
Bortfall finns ej beskrivet. Studien är 
godkänd av en etisk kommitté. 

5 olika teman vad gäller etiska 
dilemman hittades och dessa var: 
att prata genom en tredje part, att 
diskutera personliga och känsliga 
ämnen via telefonen, otillräckliga 
resurser inom sjukvården, 
balansera informationen 
uppringaren ger mot det 
professionella ansvaret, 
svårigheten att bedöma 
uppringarens trovärdighet. 
 
 

Grad I 

2009                
USA                 
Cinahl              

 
 

Greenberg, 
M.E.                  

A Comprehensive 
model of the process of 
telephone nursing.         

Att utveckla en 
teoretisk modell av 
den process som 
sjuksköterskan 
använder sig av när 
hon utför omvårdnad 
över telefon. 

Metoden var Grounded Theory (GT). 
Tio erfarna telefonsjuksköterskor 
intervjuades under 2005.  
Intervjuerna bandades och varade upp 
till 1 h.  
Intervju 1-3  innefattade öppna och 
breda frågor, efter detta skedde en 
öppen kodning rad för rad för att hitta 
framträdande kategorier och likheter. 
Intervju 4-7 fokuserade på axial 
kodning där kategorierna relaterades 
till varandra. Intervju 8-10 fokuserade 
på att förfina de teoretiska 
kategorierna, underkategorier och 
relationerna däremellan. 
Selektiv kodning fortsatte efter sista 
intervjun där huvudkategorin 
identifierades. Fynden diskuterades 
med andra forskare. 

Telefonomvårdnads processen är 
dynamisk och målinriktad. Det 
främsta målet är att identifiera och 
möta uppringarens behov. Det 
första steget är att samla 
information och sedan sker en 
kognitiv process. Processens sista 
steg är omvårdnadsresultatet av 
samtalet som innehåller alla 
omvårdnadsåtgärder som 
sjuksköterskan gjort för att möta 
uppringarens behov. 

Grad I 
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2008 
Sverige 
Cinahl 

Höglund,  A. 
Holmström, I. 

”It’s easier to talk to a 
woman”. Aspects of 
gender in Swedish 
telenursing. 

Att beskriva och 
undersöka 
telefonsjukskötersko
rnas upplevelse av 
genusperspektivets 
betydelse vid 
telefonrådgivningen.

Kvalitativ metod med induktiv ansats. 
Tolv kvinnliga telefonsjuksköterskor 
intervjuades. De hade en erfarenhet på 
mellan 4 mån och 35 år som 
telefonsjuksköterskor. Intervjuerna 
genomfördes på arbetsplatsen i ett 
angränsande rum. De intervjuades två 
gånger var, intervjuerna bandades och 
skrevs ner i text.  

Sjuksköterskorna berättade om 
flera etiska dilemman som hade 
med genus att göra. 
1. När kvinnan hade en 
underordnad roll i familjen. 
2. När mannen inte visade respekt 
mot sjuksköterskan. 
3. Att fadern inte litade på sin egen 
kompetens. 
4. En del män ville inte vara till 
besvär och ibland negligerade sina 
allvarliga symptom.  
5. Sjuksköterskorna beskrev att det 
var lättare att tala med en kvinna.  
 
 

Grad I 

1994                 
England           
Cinahl              

Edwards, B.      Telephone triage: how 
experienced nurses 
reach decisions. 
 

Syftet var att lyfta 
fram hur erfarna 
sjuksköterskor för 
diagnostiska 
resonemang under 
triageprocessen i 
telefon. 

Kvalitativ intervjustudie. 
Fem erfarna sjuksköterskor fick ta 
emot vars två simulerade samtal som 
de skulle bedöma. Direkt efter följde 
intervjuer med de medverkande, 
sjuksköterskorna fick lyssna på bandet 
och efter varje fråga de ställt stannades 
bandet och de fick förklara vad de 
tänkte. Intervjuerna bandades skrevs 
ner och analyserades enligt GT 
metoden. 

Sjuksköterskorna ansåg att de 
använde sig av en bred och 
sammanhängande serie av 
komponenter vid triagering. Två 
teman med underkategorier 
framkom. 
1. Mest troliga scenariot, som 
innehöll kategorierna: fastställa 
etiologi och fastställa vilken 
inverkan det hade på uppringaren. 
2. Värsta tänkbara scenariot, som 
innehöll kategorierna: 
professionell sårbarhet, vägleda 
uppringarens beteende och 
tillgängligheten till sjukvården. 
 

Grad II 

1996 
England 
Cinahl 

Edwards, B. Seeing is believing-
picture building: a key 
component of telephone 
triage. 

Är en del av en stor 
studie. Syftet med 
denna var att berätta 
om en komponent i 

Metoden var GT. Urvalet bestod av 
åtta stycken sjuksköterskor som 
arbetade med telefontriage på 
akutmottagningar för lättare 

Förfaringssättet som framkom var 
att sjuksköterskan för att 
kompensera den fysiska 
avsaknaden med patienten gjorde 

Grad I 
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den tankegångs/ 
resonemang strategi 
som 
sjuksköterskorna 
använder sig av för 
att komma fram till 
beslut i triage 
processen. Syftet 
med den större 
studien var att 
utveckla en 
självständig teori av 
triageprocessen. 

sjukdomsfall. De fick triagera vars tre 
simulerade samtal. Samtalen spelades 
in och efter varje fråga stannades 
bandet och sjuksköterskan fick berätta 
vad de hade för tankar. 

sig en bild av situationen. Hon 
försökte både visualisera 
sjukdomen/skadan och personen i 
fråga.  
Genom detta bedömdes hur akut 
situationen var. 
Visualiseringsprocessen kan 
beskrivas som det första steget i 
triageprocessen. 

2009 
England 
Cinahl 

Snelgrove, 
 SR. 

Nursing work in NHS 
Direct: constructing a 
nursing identity in the 
call-centre environment. 

Syftet var att belysa 
på vilka grunder 
telefonsjukskötersko
r bygger sin identitet 
och utformar sitt 
arbete inom 
telefonrådgivningen 
Denna studie var en 
del av att större 
projekt för att 
utvärdera National 
Health Service 
Direct (NHS Direct) 
i Wales där man 
undersökte 
uppringares och 
sjuksköterskors syn 
på verksamheten. 

Kvalitativ metod.  
Frågeformulär skickades ut till alla 
sjuksköterskor som arbetade inom 
NHS Direct i Wales.  
Två fokusgrupps diskussioner 
genomfördes. En grupp med 8 
sjuksköterskor som arbetade inom 
NHS Direct i Wales samt den andra 
med 5 sjuksköterskor anställda i NHS 
Direct utanför Wales. 
 
 

Fyra grunder identifierades: 
1. Sjuksköterskorna framhöll deras 
omvårdnadsroll i arbetet som 
telefonsjuksköterskor. De framhöll 
även att tidigare erfarenhet var 
viktigt i deras arbete.  
2. I sjuksköterskornas berättelser 
illustrerades hur de sammanställde 
både det medicinska och 
psykosociala i deras bedömning, 
de hade en helhetssyn på 
omvårdnaden. 
3. Arbetet som 
telefonsjuksköterska trotsade 
många föreställningar om 
vårdandet och en del kände sig 
osäkra i sin roll utan fysisk 
patientkontakt och kliniskt 
omvårdnadsarbete. 
4. Påkallande av nya färdigheter. 
En av dessa var att ”skapa sig en 
bild” när man inte såg patienten. 
God kommunikationsförmåga samt 
att ha förmågan att övertyga 

Grad I 
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uppringaren ansågs också vara en 
fördel i arbetet som 
telefonsjuksköterska. 

2008 
England 
Cinahl 

Weir, H. 
Waddington, 
K. 

Continuities in caring? 
Emotion work in a NHS 
Direct call centre. 

Syftet var att 
undersöka vilka 
upplevelser och 
erfarenheter som 
påverkar 
uppfattningen av vad 
omvårdnad via 
telefon är.  De ville 
också ta reda på 
varför 
sjuksköterskor väljer 
att arbeta inom 
telefonrådgivning. 
Studien har tre  
huvudfrågeställninga
r som riktar sig mot  
rekrytering av  
personal, 
behållandet av denna 
och hur 
sinnesstämningen är 
inom National 
Health Service 
Direct (NHS Direct).

 Kvalitativ etnografisk ansats. En av 
forskarna arbetade under ett år inom 
NHS Direct för att göra naturliga 
observationer och djup intervjuer med 
personalen. Den andra forskaren 
genomförde också intervjuer. Totalt 
intervjuades 36 deltagare.  

Tre teman identifierades: 
1. Vad arbetet som 
telefonsjuksköterska innebar och 
gav för arbetstillfredsställelse. 
Arbetet sågs både som en 
utmaning och en lättare uppgift än 
den kliniska omvårdnaden. 
2. Uppringarnas förväntningar och 
sinnestämningar. Sjuksköterskorna 
använde sig av sin röst och 
kommunikationsfärdigheter. Svåra 
samtal var de som innehöll psykisk 
sjukdom, bra samtal var de där 
sjuksköterskan kände att hon 
kunde göra skillnad. 
3. Arbetsledningen och dess 
betydelse för 
telefonsjuksköterskornas 
sinnesstämning. En del upplevde 
att de var ständigt påpassade. En 
”vi och dom” känsla beskrevs.  
 

Grad I 

2007 
Sverige 
Cinahl 

Holmström, I. Decision aid software 
programs in telenursing: 
not used as intended? 
Experiences of Swedish 
telenurses. 

Att utforska 
användandet av 
beslutstödsprogram 
för 
telefonrådgivning ur 
ett 
sjuksköterskeperspe
ktiv. 

Kvalitativ intervjustudie. Tolv stycken 
sjuksköterskor intervjuades vid två 
tillfällen. 

Fyra teman framkom i resultatet: 
1. Beslutstödet var ett stöd i 
bedömningen men inte för beslutet.
2. Det fanns en inkonsekvens 
mellan praktisk verklighet och 
beslutsstödprogrammet 
3. Sjuksköterskorna upplevde det 
som svårt att lära sig programmet 
och hitta information i det. 

Grad I 
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4. Kommunikativa utmaningar och 
datoriserat beslutstöd. Vid 
misstanke om allvarlig sjukdom 
ansågs stödet inte fylla någon 
funktion.  
Beslutstödet var inte anpassat efter 
nuvarande klinisk praxis eftersom 
det fokuserade mest på de akuta 
tillstånden. 

 


