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Sammanfattning 

Det finns en stor efterfrågan på telefonrådgivning av personer med ögonsjukdom eller 

symtom från ögonen. Ögat är ett komplext organ där vissa sjukdomar och symtom 

kräver snabb behandling och specialistvård, emedan andra kan botas med egenvård. 

Syftet med studien var att belysa vilka erfarenheter sjuksköterskor vid 1177 har av att 

ge råd till patienter med olika ögontillstånd. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sex sjuksköterskor verksamma vid sjukvårdsrådgivningen 1177. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys, vilket 

resulterade i nio underkategorier och tre kategorier; Kommunikation, Ögon - ett 

specialistområde och Verktyg. Resultatet visade att kommunikation var kärnan i 

telefonrådgivningen. Genom goda kommunikationsstrategier, samarbete i vårdkedjan 

och verktyg såsom erfarenheter, beslutsstöd och kollegialt stöd, upplevde 

sjuksköterskorna trygghet i sin telefonrådgivning. Begränsande för kommunikationen 

var frånvaro av visuell bild av vårdsökaren, exempelvis vid bedömning av röda ögon. 

Ytterligare försvårande omständigheter var språkförbistringar, samtal från anhöriga 

och då patienten redan i förväg bestämde sig för vilken vård som var nödvändig.  

Pilotstudien kan ge ökad förståelse för sjuksköterskans arbete vid 1177 samt främja 

samarbete med ögonsjukvården. Resultatet kan bidra till ökad medvetenhet om vilka 

faktorer som gynnar telefonrådgivning vid ögonbesvär, vilket kan leda till en mer 

kostnadseffektiv och patientsäker vård. 
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Abstract 

There is a great demand of telephone counseling from people with eye diseases or eye 

symptoms. The eye is a complex organ with certain diseases and symptoms which 

may need urgent treatment and specialist care, while others may be cured with self-

care. The aim of the study was to highlight the nurses at 1177 experiences of giving 

advice to patients with various eye conditions. Semi-structured interviews were 

conducted with six nurses working on the medical advice 1177. The interviews were 

transcribed and analyzed using qualitative content analysis, which resulted in nine 

subcategories and three categories; Communication, Ophthalmic care – an area for 

specialists and Tools. The result shows that communication is the essence of 

telephone counseling. By using good communication strategies, cooperation in the 

continuum of care and utilities such as experience, intelligence and peer support, the 

nurses experienced confidence in telephone counseling. One limiting factor of 

communication was the absence of visual contact, such as assessing red-eye. Further 

aggravating circumstances were difficulties in language, calls from relatives and when 

a patient already is pre-determined of which level of care he/she needed. The pilot 

study may provide a deeper understanding of the nurse's work at 1177, as well as 

promoting cooperation with ophthalmic healthcare. The results may contribute to an 

increased awareness of the factors that facilitates counseling in telephone at eye 

disorders, which can lead to a more cost effective and safer patient care. 
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Inledning 

Hälso- och sjukvårdsrådgivning är en alltmer växande verksamhet i flera länder, 

däribland Sverige (Hakimnia, Holmström, Carlsson & Höglund, 2014). Antalet 

personer som kontaktar telefonrådgivning ökar stadigt, vilket bland annat kan bero på 

minskade resurser till hälso- och sjukvården och ett ökat vårdbehov från befolkningen 

(Wahlberg, 2007). I dagens samhälle, där folk inte har tid att vara sjuka, ökar kraven 

från befolkningen på att få snabb hjälp dygnet runt (Holmström & Dall´Alba 2002, 

Wahlberg, 2007). Idag finns en nationell sjukvårdsrådgivning som täcker hela landet, 

1177 Vårdguiden, där Sveriges alla landsting och regioner är representerade. Tjänsten 

är tillgänglig dygnet runt och syftar till att göra hälso- och sjukvården mer effektiv 

och samtidigt mer tillgänglig och patientsäker (Hakimnia et al, 2014).  

 

Telefonsjuksköterskorna bistår befolkningen med hälso- och sjukvårdsinformation, 

bedömer vårdbehov, ger råd och stöd, men hänvisar även vårdsökande till lämplig 

vårdnivå när så behövs och samordnar vård- och omsorgsresurser (Ström, Marklund 

& Hildingh, 2006; 1177 Vårdguiden, 2015). Eftersom varje dag innebär ett stort antal 

telefonsamtal, leder det till att tidsutrymmet till varje patient är begränsat, vilket i sin 

tur kräver att sjuksköterskan är stresstålig och flexibel. Frågor, som sjuksköterskan 

ställs inför vid telefonrådgivning, kan vara av mycket varierande art, vilket gör 

uppgiften komplex och därför kräver bred kunskap och kompetens. Tidigare klinisk 

erfarenhet, breda medicinska kunskaper och god kommunikativ förmåga är därför 

viktiga egenskaper hos en sjuksköterska i telefonrådgivning (Ledin, Olsen, & 

Josefsson, 2011). 

 

Ögonsjukvården är en komplex specialitet där det råder en stor efterfrågan på 

telefonrådgivning från personer med ögonsjukdomar eller symtom från ögonen 

(Rendell, 1999). I Sverige hänvisas det efter kontorstid till 1177 Vårdguiden avseende 

symtom på sjukdom eller råd om vård (Ernesäter, Engström, Winblad, Rahmqvist & 

Holmström, 2016). En stor del av den befintliga forskningen fokuserar på 

telefonrådgivning i stort, emedan forskning kring hur sjuksköterskor utan 

specialistutbildning upplever att ge råd till personer med upplevda ögonrelaterade 

hälso- och sjukvårdsproblem är obefintlig. Därför är det av intresse att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av telefonrådgivning vid 1177 i samband med olika 

ögontillstånd. 
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Bakgrund 

Kommunikation 

Ordet kommunikation har sitt ursprung i latinets communica´tio, som betyder 

‘ömsesidigt utbyte’ av commu´nico ‘göra gemensamt’ med vidare betydelse 

”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater” 

(Rosengren, 2014). Vid varje möte mellan människor, sker någon form av 

kommunikation, oftast såväl verbal som icke- verbal. Med verbal kommunikation 

avses att innehållet är förmedlat språkligt, genom tal eller skrift. Icke- verbal 

kommunikation innebär utbyte av signaler på andra sätt, genom till exempel 

kroppsspråk, mimik, beröring och gester. Det är vanligt att vid verbal kommunikation 

använda sig av olika tonlägen samt att utnyttja icke verbala signaler för att förstärka 

eller tydliggöra det som ska förmedlas. Ett budskap kan vara svårt att förmedla, men 

även att ta emot. Missförstånd, felaktiga tolkningar och känslomässiga reaktioner är 

oundvikliga delar i kommunikationen (Eide & Eide, 2009). För personal inom 

vårdande yrken är kommunikation, både verbal och icke verbal, en förutsättning för 

att etablera en bra relation med patienten och för att kunna ge en god omvårdnad 

(Ström, Baigi, Hildingh, Mattsson & Marklund, 2011). 

Telefonrådgivning och sjuksköterskans roll 

Telefonen har förändrat vårt sätt att kommunicera och med det sjuksköterskans 

arbete, eftersom den möjliggjorde kontakt mellan patienten och sjuksköterskan utan 

ett fysiskt möte (Sandelowski, 2000). Sveriges första sjukvårdsrådgivning startades på 

1930-talet och organiserades under 1960 och 1970-talet (Wahlberg, 2007). 1177 

Vårdguiden via telefon och internet, är idag en rikstäckande tjänst, men varje 

landsting och region i Sverige driver sin egen regionala sjukvårdsrådgivning. Dock 

följer de samma kvalitetsnormer vad gäller teknik, arbetsformer och gemensamt 

beslutsstödsystem. Syftet med tjänsten är att göra hälso- och sjukvården mer effektiv 

genom hög tillgänglighet och samstämmiga patientsäkra bedömningar av vårdbehov. 

Sjukvårdsrådgivningen, 1177 Vårdguiden, är tillgänglig dygnet runt alla dagar om 

året och där ungefär 1200 telefonsjuksköterskor arbetar runtom i Sverige (Inera, 

2015). Majoriteten är kvinnor och enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2016) var 

andelen kvinnliga sjuksköterskor år 2014 i Sverige 90 procent. Antalet telefonsamtal 

som besvarades 2014, var 5,5 miljoner, vilket gör sjukvårdsrådgivningen, 1177 

Vårdguiden, till en av Sveriges största vårdgivare (Ernesäter et al., 2016; Kaminsky, 

Carlsson, Holmström, Larsson & Fredriksson, 2014).  

 

Sjuksköterskor, som arbetar inom det nationella nätverket av sjukvårdsrådgivningar, 

får utbildning i samtalsmetodik (Sjukvårdsrådgivningen, 2009). Strukturen för 

samtalen vid telefonrådgivning, som kallas för samtalsprocessen, kan indelas i flera 

faser där den första är öppningsfasen i vilken en relation till den vårdsökande skapas 

genom några inledande ord och fraser. I lyssnandefasen identifieras problem genom 

att ställa öppna frågor, lyssna och inte avbryta patienten. I analys- och 
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bedömningsfasen undersöks tänkbara orsaker eller konsekvenser av huvudsymtomet, 

för att utesluta och/eller förstärka det som berättats. Sjuksköterskan presenterar, 

motiverar och förklarar sedan sin bedömning för patienten i motivation- och 

åtgärdsfasen. Därefter gör sjuksköterskan en sammanfattning av samtalet och 

försäkrar sig om att samförstånd föreligger, att patienten känner sig hörd och förstådd 

och att sjuksköterskan har förstått patienten rätt. I avslutningsfasen kan patienten 

hänvisas till annan vårdinstans, men om det ej behövs, uppmanas den vårdsökande att 

vara observant på vissa symtom och eventuellt kontakta sjukvårdsrådgivningen igen 

vid behov (Runius, 2008).  

 

Sjuksköterskan får frågor med stor variation varav mer än hälften, som ringer 

sjukvårdsrådgivning, vill diskutera medicinska problem (Ledin et al., 2011). Detta 

innebär att det ställs stora krav på sjuksköterskans kompetens och kunskaper och att 

såväl små som stora problem ska lösas (Ledin et al., 2011; Moscato et al., 2003). Det 

centrala är att bedöma vårdbehovet och till sin hjälp vid bedömningen har 

sjuksköterskan sin kunskap och erfarenheter, men också olika hjälpmedel. Det kan 

exempelvis vara ett beslutsstöd, i form av ett speciellt dataprogram, vilket används för 

att ge sjuksköterskan bästa möjliga stöd och öka patientsäkerheten vid bedömningen 

(Ernesäter, Holmström & Engström, 2009). Telefonrådgivning handlar inte om att 

ställa en diagnos utan att bedöma den vårdsökandes hälsoproblem för att därefter ge 

rådgivning såsom egenvård, stöd och undervisning. Vid behov hänvisas patienten 

vidare till annan vårdinstans (Wahlberg, 2007).  

 

Telefonrådgivning vid ögonbesvär 

När ögonsjuksköterskor ansvarar för telefonrådgivning, eftersträvas säkra och 

adekvata prioriteringar samt bedömningar genom telefontriagering grundat på 

relevant information given av patienten (Marsden, 2000). Dock har de flesta 

ögonklinikers telefonrådgivning inte öppet på kvällar och helger, utan då hänvisas 

patienter till sjukvårdsrådgivningen, 1177 Vårdguiden (Ernesäter et al., 2016). På 

webbplatsen 1177.se finns sjukvårdsrådgivning såsom information om olika 

ögonsjukdomar, symtom, undersökningar och behandlingar. Där framgår att ögat är 

ett komplext organ från vilket symtom kan bero på flera olika orsaker 

(1177Vårdguiden, 2013). Ossorio (2015) betonar vikten av att vårdsökaren kan lämna 

en grundlig anamnes och att sjuksköterskan ställer nyckelfrågor, som kan underlätta 

bedömningen för rådgivning och eventuell vidare behandling och vård. Ett vanligt 

förekommande sjukdomssymtom är röda ögon, vilket kan orsakas av exempelvis 

infektion eller inflammation i någon av de främre delarna av ögat. Andra exempel på 

ögontillstånd är glaskroppsavlossning, trauman, katarakt och glaukom. Vid 

bedömning är det viktigt att veta om synen är nedsatt och om det skett hastigt eller 

successivt. Vissa ögonsjukdomar kan ge värk och/eller synförändringar, dubbelseende 

eller andra synfenomen, vilka kan behöva snabb handläggning. Viktig information för 

sjuksköterskan är om patienten har någon bakomliggande sjukdom, då flertalet 

systemsjukdomar, som till exempel diabetes och reumatoid artrit, kan ge symtom från 
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ögonen. En del ögontillstånd behandlas vid vårdcentraler emedan andra kräver akut 

undersökning och vård vid ögonklinik (Ossorio, 2015; 1177Vårdguiden, 2013). Vid 

tveksamheter i bedömningen av ögontillstånd, skall sjuksköterskan enligt Ossorio 

(2015) aldrig tveka att ringa ögonsjukvården för konsultation för att säkerställa 

patientsäker vård.  

Omvårdnadsetik  

Många sjuksköterskor, som arbetar med telefonrådgivning, konfronteras någon gång 

av samtal som upplevs svåra, såsom samtal med etiska dimensioner, problem eller 

dilemman (Holmström & Höglund, 2007). Etik berör frågor om hur vi bör leva våra 

liv, hur vi bör bete oss, gott och ont samt rätt och fel. Etisk medvetenhet är därför en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna kommunicera väl och adekvat samt ge 

god omvårdnad. Ett etiskt dilemma uppstår när normer och värderingar står i konflikt 

med varandra (Eide & Eide, 2008). En studie av Wahlberg, Cederslund och Wredling 

(2003) visar att sjuksköterskor med varierande erfarenhet upplever flera svårigheter 

vid telefonrådgivning, där orsaker kan vara en svårbedömbar symtombild, egen 

osäkerhet eller kommunikationsproblem. Flera faktorer kan komplicera bedömningen 

vid telefonrådgivning, såsom att patienten inte kan observeras utan att 

telefonsjuksköterskan helt måste förlita sig på sin hörsel. Vilka frågor som ställs och 

hur de ställs kan påverka hur patienten svarar, vilket är av betydelse för bedömningen. 

Andra faktorer är kulturskillnader, språkförbistringar, över- eller underdrifter och 

stress. Samarbete och kommunikation med andra vårdgivare upplevs ibland svårt 

samt att veta när och var patienten skall hänvisas. Resursbristen i hälso- och 

sjukvården nämns som ett stort problem, vilket medför att sjuksköterskan kan känna 

motstridiga krav, genom att vara både vårdgivare och vara i en “grindvaktsposition” 

(Holmström & Dall’Alba, 2002; Wahlberg et. al., 2003). Forskning visar att 

sjuksköterskor i telefonrådgivning både är utsatta av kritik från kollegor i andra delar 

av hälso- och sjukvården och av frustrerade människor, som upplever det svårt att 

veta var de ska vända sig (Ström et al., 2006). Sjuksköterskan bär ansvaret för de råd 

som ges, men trots sin utsatta position beskrivs arbetet som stimulerande, 

betydelsefullt även om det ibland är svårt (Ström, 2009). De har makt att besluta om 

vårdsökarens tillträde till sjukvården, samtidigt som de är medvetna om att resurserna 

inom hälso- och sjukvården är begränsade. Samtidigt har patienten makt att hänvisa 

till regler och lagar för sin rätt att erhålla råd om vård och behandling (Leppänen, 

2010). Sjuksköterskans känsla av att alltid behöva ta adekvata beslut och samtidigt ha 

en förmåga att tillfredsställa alla parter i vårdkedjan, kan upplevas som ett dilemma. 

En annan svårighet är när anhöriga eller andra ringer för att be om råd för någon som 

är sjuk. Att inte prata direkt med den som är sjuk kan skapa missuppfattningar som i 

sin tur kan leda till felbedömning (Holmström & Höglund, 2007; Ledin et al., 2011; 

Wahlberg et al., 2003).  
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Teoretisk referensram  

Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1926-1973) är kommunikation ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap när det gäller att etablera en genuin 

mellanmänsklig relation till patienten, som i sin tur är ett medel till att förverkliga 

omvårdnadens syfte (Travelbee, 1971). Målet i den mellanmänskliga relationen, är att 

använda sig själv terapeutiskt och att se till varje individs behov genom att vara 

lyhörd över hur andra människor påverkas av sitt eget beteende. Travelbee beskriver 

en omvårdnadsprocess, som främst innebär att observera och undersöka vilket behov 

en person har av omvårdnad, för att sedan bekräfta eller avfärda behovsbedömningen 

genom samtal med patienten själv. Vidare avgörs om resurser finns att möta dessa 

behov, för att slutligen planera hur de ska tillgodoses. Kommunikation är en 

ömsesidig process, där det är av stor vikt att sjuksköterskan förstår det patienten 

förmedlar, för att sedan använda den erhållna informationen för att planera och 

genomföra omvårdnadsåtgärder. Lika betydelsefullt är dessutom att patienten förstår 

och tolkar sjuksköterskan rätt (Travelbee, 1971). Telefonrådgivning innebär oftast ett 

kort möte mellan sjuksköterskan och uppringaren, dessutom är det en icke-visuell 

kommunikation. Att inte se den vårdsökande, kan innebära svårigheter i alla faser av 

telefonrådgivningen, såsom att skapa en relation, tolka det icke-sagda och samtidigt 

kunna göra tillförlitliga bedömningar. Den icke-verbala kommunikationen hanteras 

genom aktivt lyssnande, det vill säga genom att läsa mellan raderna och försöka 

uppfatta det outsagda. Denna förmåga till lyhördhet består av empati, intuition och ett 

öppet sinne (Ledin et al, 2011). 

Problemformulering  

Sjukvårdsrådgivningen tar emot ett stort antal samtal om olika tillstånd, varav ögon är 

en del. Ögonmottagningar kan oftast bara nås för rådgivning dagtid, emedan 1177 

Vårdguiden kontaktas på jourtid. Telefonsjuksköterskans bedömning och eventuellt 

vidare hänvisning kan vara avgörande för att den vårdsökande får rätt behandling. Det 

vore därför av intresse att belysa telefonsjuksköterskors erfarenheter av rådgivning till 

personer med olika ögontillstånd. 

Syfte  

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge rådgivning per 

telefon till personer, som kontaktar 1177 för olika ögontillstånd.  

Metod  

Design  

Studien har deskriptiv kvalitativ design eftersom sjuksköterskornas tankar, känslor, 

upplevelser och beskrivningar ska belysas. Ansatsen var induktiv och intervjuerna 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004), 
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eftersom metoden lämpar sig när likheter och skillnader i sjuksköterskornas 

beskrivningar ska belysas (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Urval  

En skriftlig förfrågan om att få genomföra studien lämnades till aktuell 

vårdenhetschef vid sjukvårdsrådgivningen 1177 i Mellansverige (Bilaga A). Efter 

godkännande från vårdenhetschefen presenterades studien muntligt för 

sjuksköterskorna på en arbetsplatsträff. Informationsbrev (Bilaga B) delades då ut och 

sjuksköterskorna fick därefter möjlighet att i lugn och ro läsa informationen, för att ha 

möjlighet att ta ställning till om de önskade medverka i studien. För att underlätta 

deltagande valde sedan avdelningschefen ut sex lämpliga intervjupersoner, som 

uppfyllde inklusionskriterierna, vilka var legitimerad sjuksköterska och yrkesverksam 

vid sjukvårdsrådgivningen 1177. Det fanns en strävan att åstadkomma variation i 

urvalet avseende kön, ålder och arbetslivserfarenhet. Exklusionskriterier var 

vidareutbildning inom ögonsjukvård. Schemat styrde valet av deltagare och en 

eftermiddag blev avsatt till intervjuerna. Intervjupersonerna bestod av sex kvinnliga 

sjuksköterskor och deras ålder varierade mellan 44 till 62 år emedan erfarenheten av 

telefonrådgivning varierade från 1,5 till 20 år.  

Datainsamling  

En pilotintervju genomfördes i december 2015 för att utvärdera frågorna i en 

framarbetad intervjuguide, därefter omformulerades två frågor för att få ett rikare svar 

samtidigt som en följdfråga tillkom. Datainsamlingen genomfördes i januari 2016 

med stöd av intervjuguiden (Bilaga C) innehållande semistrukturerade frågor (Polit & 

Beck, 2014). Sjuksköterskorna erbjöds att själva välja plats för intervjun, vilket blev 

ett rum i anslutning till deras arbetsplats, i vilken intervjuerna kunde ske ostört. I 

samband med intervjutillfället fick sjuksköterskorna återigen muntlig information om 

studien och möjlighet till att ställa frågor. Alla informanter informerades om att 

intervjuerna spelades in och hur materialet skulle användas, förvaras och slutligen 

raderas. Därefter undertecknades ett samtyckesformulär (Bilaga D). Genom 

ljudinspelningar och anteckningar fångades sjuksköterskornas erfarenheter och 

upplevelser, vilka varade mellan 20-27 minuter. Båda ansvariga för studien deltog vid 

samtliga intervjuer där en ledde intervjun emedan den andre förde anteckningar och 

föll in i samtalen med adekvata följdfrågor. Dessa roller skiftades mellan de sex 

intervjuerna.  

Databearbetning  

Materialet från intervjuerna transkriberades av ansvariga för studien och lästes sedan 

igenom ordagrant flera gånger, både enskilt och tillsammans, för att få en helhetsbild 

av innehållet. Materialet, det manifesta innehållet, analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys, för att identifiera likheter och skillnader i sjuksköterskors upplevelser 

av att ge rådgivning till personer med olika ögontillstånd. Texten delades in i 
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meningsbärande enheter, vilket innebar att ord, meningar och stycken som tillhörde 

syftet i studien markerades med överstrykningspenna i olika färger. De 

meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att underlätta hanteringen av 

materialet, en process där enheterna kortades ned utan att förlora sitt innehåll. De 

kondenserade meningsbärande enheterna, med liknande innehåll, kodades med en kod 

som kortfattat beskrev innehållet i enheterna. I nästa led grupperades koderna och 

underkategorier utformades. Utifrån underkategorier skapades sedan huvudkategorier, 

vilka beskrev det insamlade materialets manifesta innehåll, se tabell 1. Genom att 

kontinuerligt gå tillbaka till det empiriska materialet reducerades risken att kontexten i 

materialet från intervjuerna gick förlorad (Graneheim & Lundman, 2004).  

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserande 

Meningsbärande 

enheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

”Svårt när det är nån 

annan som ringer istället 

för nån, för vi vill ju helst 

prata med den det gäller, 

för att försöka få fram; 

Hur det gör ont och, och 

liksom, eh, om dom Ser 

dåligt, om det är rakt fram 

eller åt sidor eller vad det 

kan va”  

Svårt när anhöriga 

ringer istället för 

patienten. Hur ont 

det gör och hur 

synnedsättningen 

ter sig. 

Andrahands-

information 

Faktorer som 

leder till bristande 

kommunikation 

Kommunikation 

”vi har ju alla dom här 

opererade som har 

genomgått 

ögonoperationer och det är 

ju så specifikt, det kan inte 

vi. Alltså när man har 

genomgått starroperationer 

och vad som förväntas och 

nu är det dag fyra och nu 

har det blivit så här”  

Specifika frågor 

angående 

ögonoperationer 

och vad man kan 

förvänta sig 

postoperativt kan 

vi inte. 

Frågor kring 

ögonoperatio

ner 

Specifik 

omvårdnad 

Ögon- ett 

specialistområde 

“Jag är glad att jag va så 

gammal innan jag började 

här och gjort så mycket 

som jag har gjort, för det 

har jag väldig nytta av” 

Har nytta av att 

vara gammal och 

att ha skaffat 

erfarenheter innan 

jobba med 

telefonrådgivning 

Nyttigt med 

tidigare 

erfarenheter 

Erfarenhet Verktyg 
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Forskningsetiska överväganden  

Studien påbörjades först efter godkännande från lokal etisk prövningsgrupp inom 

omvårdnad, Sektionen för Hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad, 

diarienummer 2015/305. I studien följdes Helsingforsdeklarationens (World Medical 

Association, 2013) etiska riktlinjer, vilka består av specifika krav angående 

information, samtycke och konfidentialitet. Deltagarna fick muntlig och skriftlig 

information om hur studien var planerad samt information om att medverkan i studien 

var frivillig. De upplystes också om att de kunde välja att avbryta sin medverkan när 

de ville utan att uppge någon förklaring. Möjlighet till frågor och betänketid gavs 

innan skriftligt och muntligt samtycke. Alla uppgifter behandlades konfidentiellt och 

därför inkluderades inga personuppgifter i arbetet med studien som kunde medföra att 

intervjupersonerna identifierades. Deltagarna informerades om att intervjuerna 

bandades och därefter transkriberades. De inspelade intervjuerna raderades från 

ljudupptagningsenheten efter transkriberingen. Materialet förvarades inlåst på 

lösenordskyddad hårddisk som endast ansvariga för studien hade tillgång till.  

Risker finns, menar Brinkmann och Kvale (2015), att deltagare i samband med 

intervjuer kan känna sig obekväma eller kränkta. Därför erbjöds möjlighet till 

reflektion i slutet av varje intervju. För att säkerställa att frågorna i intervjuguiden inte 

var formulerade så att sjuksköterskorna kände sig kränkta personligen eller i sin 

yrkesroll gjordes en provintervju med en distriktsköterska med telefonrådgivning som 

en av sina arbetsuppgifter (Brinkman & Kvale, 2015). Nyttan förväntades överstiga 

risken då sjuksköterskornas erfarenheter ansågs vara användbara för att utveckla och 

förbättra ögonsjukvården. Efter studiens avslutande och godkännande förstörs det 

transkriberade materialet. Studien publiceras efter godkännande på DiVA; Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (Högskolans publikationsdatabas för forskningspublikationer 

och studentuppsatser).  
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Resultat  

Analysen resulterade i nio underkategorier och tre kategorier (se Figur 1), vilka 

belyser sjuksköterskors erfarenheter av att ge rådgivning i telefon till personer som 

kontaktar 1177 för olika ögontillstånd. Kategorierna presenteras i löpande text och 

illustreras med citat från intervjuerna.  

Figur 1 Översikt av kategorier med tillhörande underkategorier 

 

 

Kommunikation  

Under bearbetningen av intervjuerna framkom det att kommunikation var ett centralt 

begrepp i rådgivning av personer med olika ögontillstånd. 

Förutsättningar för god kommunikation.  

Det som alla intervjuade sjuksköterskor ansåg främja kommunikationen var närvaro i 

samtalen och att lyssna på patienten. Att visa empati, vänlighet och lyhördhet 

gentemot patienten betonades vara av vikt vid telefonrådgivning. Samtalsprocessen 

användes som struktur i samtalen. Genom att låta samtalet ta den tid som krävdes, att 

försöka skapa balans mellan frågor, lyssna in svaren och sammanfatta det som sades, 

formades ett bra samtal. Att vårdsökaren bjöds in och var delaktig i bedömningen 

beskrevs som viktigt, samt att båda parter var överens om de beslut som togs. 

Att man lyssnar, att man frågar, försöker å etablera en kontakt. Va 

intresserad av den som ringer  

Likaså är det ett tillfredsställande samtal för mig också när jag känner 

att vi har förstått varandra… det handlar om att sammanfatta samtalet 

Kommunikation 

Förutsättningar för 
god kommunikation 

Faktorer som leder 
till bristande 

kommunikation 

Ögon- ett 
specialistområde 

Kunskap  

Specifik 
omvårdnad  

Återkoppling  

Samarbete i 
vårdkedjan  

Verktyg  

Beslutsstöd  

Erfarenhet 

Kollegialt 
stöd 
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på slutet så att dom nästan får redogöra igen för hur dom har uppfattat 

frågan 
 

Flera sjuksköterskor upplevde att patienter många gånger var rädda och uppjagade på 

grund av sina ögonbesvär. Då var det särskilt viktigt att få dem lugna innan 

rådgivningen kunde fortsätta. Genom att inte ha för bråttom utan låta patienten tala till 

punkt, kunde leda till att patientens ögonbesvär ringades in i ett tidigt skede. När de 

ställde öppna frågor och visade intresse för patienten, skapades en tillit till 

sjuksköterskan, vilket i sin tur innebar en tryggare patient.  

… ett aktivt lyssnande, skulle jag nog vilja säga först, att låta 

patienten ta plats, det är viktigt, lyssna in och ändå sen avgränsa, 

försöka hitta vad är det den här patienten vill, egentligen? För ibland 

så framgår inte det direkt, så ett aktivt lyssnande tror jag det är viktigt 

känns för mig, att läsa mellan raderna.  

Sjuksköterskorna menade att ett aktivt lyssnade gav en bättre bild av patientens 

besvär, vilket underlättade vid bedömning och rådgivning av patienter med 

ögonbesvär. Det innefattade även att lyssna till det osagda och att använda alla sinnen, 

de lyssnade efter bakgrundsljud och olika röstlägen. Några beskrev att de under 

samtalets gång försöker skapa en bild framför sig vad patienten förmedlar.  

… verkligen lyssna in hur dom andas och jag får lyssna efter 

bakgrundsljud och så där när dom ringer om sina barn och vad gör 

dom, hur låter dom.  

Faktorer som leder till bristande kommunikation 

Flera olika faktorer som kunde leda till brister i kommunikationen betonades, vilket 

försvårade rådgivningen av patienter med olika ögontillstånd. Tekniken, med endast 

telefonen som arbetsredskap, måste fungera. Flera sjuksköterskor påtalade vikten av 

att faktiskt höra och förstå varandra, vilket ibland kunde bli problematiskt framförallt 

vid rådgivning till äldre patienter med nedsatt hörsel. En sjuksköterska upplevde att 

även om råd gavs, var det inte säkert att patienten uppfattat råden rätt, patienten kunde 

ha gjort en egen tolkning.  

En gammal som inte riktigt förstår eller en inte riktigt hör, det är såna 

svårigheter vi har som ställer till det, alltid.  

Språkförbistringar var ett bekymmer som samtliga sjuksköterskor tog upp. I och med 

att Sverige berikats med fler immigranter, som inte talar svenska, sätts 

telefonrådgivningen på prov. Det framkom dels att det var svårt att förstå men också 

att göra sig förstådd, både för sjuksköterskan och för patienten. Ord inom 

ögonspecialitén och ögonsymptom ansågs som särskilt svåra att ge råd om på 
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engelska. När det rådde språkförbistringar gav de oftare patienterna rådet att söka 

vård, än då kommunikationen fungerade väl, på grund av riskerna för 

felbedömningar.  

Där man får prata engelska med den man ringer till, eller den som 

ringer. Och det är just för att det är ett annat språk. Jag vart så där 

första gången, ja men vad heter rullgardin, ja men just bara det här för 

att fråga liksom, ja men blixtar, ja men det vart så mycket ord som man 

inte använder eller som man hör på TV när man tittar på engelska 

filmer, så just dom orden. Eller om man ser ljusfenomen runt omkring. 

Ja men sånt har vart jättesvårt på ögon tycker jag. 

Frånvaro av visuell kontakt framkom som ett hinder vid telefonrådgivning till 

patienter med ögonbesvär. Eftersom sjuksköterskorna upplevde att utebliven 

ögonkontakt och uteblivet kroppsspråk försvårade rådgivningssamtalet. Att inte få en 

visuell bild av ögonbesvären medförde att bedömningarna blev svåra. Vidare påtalade 

två sjuksköterskor att fördelen med utebliven visuell kontakt var en utvecklad 

förmåga att lyssna. De upplevde även att strukturen på samtalet blev bättre i 

telefonrådgivning, än vid ett fysiskt möte.  

Fördelen med att se patienten det är ju att du ser, kanske mer, man 

bildar en annan uppfattning. … ringer dom om prickar på ögonlocket 

har jag ju inte en blek om vad det kan va.  

Ytterligare en försvårande omständighet visade sig vara samtal från anhöriga, särskilt 

när patienten inte var närvarande. En sjuksköterska beskrev hur föräldrar till barn 

ringde till exempel efter trauma mot ögat. Särskilt inom ögonspecialitén ansåg hon att 

olika nyanser av redogörelser på symtom var viktiga, vilket inte framkom på samma 

vis när en anhörig ringde till rådgivningen.  

Svårt när det är nån annan som ringer istället för nån, för vi vill ju 

helst prata med den det gäller, för att försöka få fram; Hur det gör ont 

och, och liksom, om dom Ser dåligt, om det är rakt fram eller åt sidor 

eller vad det kan va.  

Flera sjuksköterskor belyste problemet med att vissa patienter redan i förväg bestämt 

sig för att få en bokad tid till ögonläkare, även om telefonsjuksköterskan ansåg att det 

ej var nödvändigt. Orsaken till detta berodde dels på att de inte litade på 

sjuksköterskans råd och dels att patienterna hade dåligt förtroende för vårdcentralerna. 

I vissa fall hände det då att patienterna var aggressiva och krävde att sjuksköterskan 

nämnde namnet på den ögonläkaren, som ej ansåg det nödvändigt med ett besök till 

ögonsjukvården, först då trodde patienten på sjuksköterskan. I andra fall kunde 
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sjuksköterskan nå fram till patienten genom att, på ett lugnt och tydligt sätt, förklara 

och motivera bedömningen. 

… dom vill egentligen till läkare. Dom tror inte riktigt på våra råd eller 

hur snabbt det ska bli bedömt och då, dom blir ju inte lugna förrän man 

kan referera till en ögonläkare som säger nästan att han behöver inte 

komma in.  

… patienter som bestämt sig att nu ska jag minsann göra såhär eller nu 

ska jag ha den här hjälpen…  

En sjuksköterska påtalade att Sjukvårdsrådgivningen, 1177, har ett eget 

journalsystem, där alla samtal dokumenteras. Genom att noggrant dokumentera alla 

bedömningar och beslut kunde sjuksköterskorna se patientens tidigare vårdkontakter 

till 1177, men hade ingen tillgång till vårdcentralernas eller sjukhusens journaler. 

Likaså hade inte vårdcentraler och sjukhus åtkomst till dokumentation gjord av 

sjuksköterskan vid 1177. Ett journalsystem, som kunde ge upplysning om 

vårdsökarens mediciner och eventuella andra sjukdomar, skulle många gånger 

underlätta bedömningen, enligt en sjuksköterska. 

Ögon - ett specialistområde 

Kunskap 

Sjuksköterskorna belyste svårigheterna med att råda inom ett så specialiserat område 

som ögon. Främsta anledningen var att grundutbildningen till sjuksköterska hade 

mycket litet fokus på ögonsjukdomar. Under intervjuerna framkom det att de flesta av 

sjuksköterskorna hade hospiterat vid en ögonklinik under en dag samt fått föreläsning 

om ögon. Samtidigt uttrycktes det önskan om mer utbildning då det händer mycket 

inom området och att symtom från ögonen ibland upplevs svårt att bedöma. Vid den 

aktuella telefonrådgivningen arbetade en utbildad ögonsjuksköterska, som de kunde 

vända sig till vid behov. 

För det är ju ett väldigt specifikt område det är det ju om man tänker 

på vad man får i grundutbildningen så är det ju inte mycket ögon man 

får.  

Rådgivning vid symtom, som misstänktes vara neurologiska, upplevdes särskilt 

utmanande. Smärta, synbortfall, ögonmigrän och även rullgardinsfenomen framkom 

som komplicerade symtombilder att bedöma. Sjuksköterskorna belyste att de i vissa 

fall var osäkra på om patienten skulle hänvisas till medicin- eller till ögonakuten. 

Vidare betonade flera sjuksköterskor att deras uppgift ej var att ställa diagnoser, utan 

att göra bedömningar och ge råd. 
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Sen är ju ögon svårt. Det är ju, jag kan tycka att det som är svåraste 

med ögon det är ju ibland eller oftast det här när dom ringer om 

synfenomen, att utesluta vad som är neurologiskt eller inte. DET är 

allra svårast med ögon tycker jag. 

Är det här nåt cerebralt eller är det ögonen? 

Specifik omvårdnad  

Det framkom i intervjumaterialet att sjuksköterskorna ofta fick specifika frågor 

angående ögon. Dagligen besvarades samtal om ögonbesvär och synförändringar. 

Patienterna hade bland annat frågor kring kataraktkirurgi, undersökningsmetoder och 

ögondroppsbehandling, vilket upplevdes svårt för sjuksköterskorna att svara på i 

telefonrådgivningen.  

… vi har ju alla dom här opererade som har genomgått 

ögonoperationer och det är ju så specifikt, det kan inte vi. Alltså när 

man har genomgått starroperationer och vad som förväntas och nu är 

det dag fyra och nu har det blivit så här. 

… vi ska ju ge sjukvårdsupplysning alltså, det är ju råd, bedöma 

vårdnivå. Vi kan ju inte svara exakt hur operationer och sånt går till 

och vad som händer efteråt eller vad de kommer att göra när de 

kommer in på akuten och sånt.   

Återkoppling  

Majoriteten av sjuksköterskorna uttryckte att de saknade återkoppling i sitt arbete 

inom telefonrådgivningen. Det framkom under flera intervjuer att sjuksköterskan ofta 

undrade och önskade veta vad som händer efter samtalets slut, att det vore lärorikt 

med återkoppling om rätt råd gavs samt om rätt hänvisning gjordes. En sjuksköterska 

berättade att vid enstaka fall hänt att patienter en tid senare ringt tillbaka för att tacka 

för goda råd och meddelat vidare vårdförlopp.  

Vi vet ju sällan vad det blev och det skulle vi ju lära oss väldigt, väldigt 

mycket på om vi fick … annars så vet jag ju inte hur det gick med den 

där som jag skicka till akuten eller den där jag sände till eller säger att 

du skall ringa vårdcentral. 

Man har jättemycket svåra grejer som kommer och ibland så önskar 

jag att man fick lite respons. - hur gick det egentligen? 

Det hände att sjuksköterskan vid behov ringde tillbaka till patienten, som en 

medicinsk uppföljning. Det kunde exempelvis vara att sjuksköterskan och patienten 
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kom överens om ny telefonkontakt efter två timmar. Att patienten hade vetskap om att 

sjuksköterskan ringde upp efter en överenskommen tid, kunde leda till att patienten 

upplevde en trygghet och det uttrycktes att sjuksköterskan också kände en 

tillfredsställelse av att följa upp tillståndet hos patienten.  

Samarbete i vårdkedjan  

Samarbetet mellan olika vårdinstanser upplevdes överlag positivt. Sjuksköterskorna 

kontaktade ögonläkare och ögonsjuksköterskor vid behov, för stöd vid osäkerhet i 

rådgivningen och upplevde att de i konsultationen blev bra bemötta, vilket var viktigt 

för att våga fråga. Det upplevdes ibland svårt att nå jourhavande ögonläkare på 

kvällstid. Olika ögonläkare gör olika bedömningar, vilket försvårade rådgivningen 

och ledde till oklarheter. I landsting A tog vårdcentraler emot de flesta ögonåkommor 

för bedömning, medan landsting B föredrog att patienterna skickades direkt till 

specialistvården, vilket innebar att svårigheter med hänvisningen. 

Jag tror, många gånger, att de tycker att det är bättre att man ringer en 

gång extra och frågar än att man gör fel och skickar in. 

Vad som är svårt också, eller svårt, de bedömer ju Olika, hur fort de 

ska in, det är olika bedömningar, det märker man när man ringer till 

ögonläkare.  

I (Landsting A) vet vi ju att väldigt mycket går via en vårdcentral, att en 

distriktsläkare ofta kan ofta göra en första bedömning på mycket saker. 

I (Landsting B) är det väldigt mycket att man skall till en specialist med 

en gång. Det är en stor skillnad. 

Verktyg  

Beslutsstöd  

Intervjumaterialet visar att sjuksköterskorna använde flera olika bedömningsstöd och 

det var individuellt vilket de valde. Dels tog de hjälp av det allmänna 

rådgivningsstödet, RGS (webbaserat för sjuksköterskor och distriktsköterskor) 

tillsammans med ett särskilt utarbetat ögonstöd. De använde även ett annat 

beslutsstöd från ett stort ögonsjukhus i Sverige. Överlag var sjuksköterskorna positiva 

till beslutsstöd. En sjuksköterska uttryckte att det allmänna rådgivningsstödet 

framförallt förhindrade att de missade att ställa viktiga frågor. En annan sjuksköterska 

menade att beslutsstödet skapade mer jämlik vård då de frågor som ställdes var 

förutbestämda och inte personbundna till den sjuksköterska som svarade i telefonen. 

Vidare betonades det att tanken med det nationella beslutsstödet var att bedömning 

och rådgivning ska vara oberoende på vart i landet den som ringer befinner sig.  
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… det är ett jättebra beslutsstöd. Åtminstone, framförallt ger den också 

många gånger en hint om vad man inte får glömma o fråga.  

Beslutsstödet upplevdes emellanåt otillräckligt. Såsom när symtomen inte stämde 

överens med schemamönstret i beslutsstödet och därför innebar hinder i rådgivningen. 

En sjuksköterska uttryckte att hon inte hade använt beslutsstödet på länge då det 

upplevdes för simpelt och att det fanns risk för att inte komma fram till rätt beslut.  

Sen ibland får man ju inte ihop det. Så är det ju. Symtomen går inte 

ihop med det man får in och så, får det inte alls till att stämma. 

Men om det är våld, irritationer bla bla bla smärtor å så rutor då Hur 

svårt? å så ska man gå vidare, å det ger ju i ärlighetens namn inte så 

mycket … men ja tycker att det är för simpelt. Om jag ska råda riktigt. 

För att, det finns ju så mycket omständigheter i kring ett symtom också. 

Och rådgivningsstödet går inte riktigt ut på det, tycker jag.  

Erfarenhet 

Sjuksköterskorna ansåg att kvaliteten på omvårdnaden i rådgivningen påverkades av 

deras erfarenheter från tidigare klinisk verksamhet. De kände sig säkrare och tryggare 

med att ge rådgivning till personer med ögonbesvär ju längre tid de arbetat som 

sjuksköterska. De flesta uttryckte att då de började med telefonrådgivning, ändå 

upplevde en viss osäkerhet kring att besvara samtal om ögonbesvär, men att med 

tiden stärktes kunskaperna och då kändes det tryggare och lättare.  

Jag är glad att jag va så gammal innan jag började här och gjort så 

mycket som jag har gjort, för det har jag väldig nytta av. 

Jag har hållit på i 12 år nu och jag ska inte säga att jag kan allt, 

absolut inte. Jag känner att jag lite mer vet när jag behöver söka 

ögondoktor och vad de kan göra själva, vilka som skall till optiker, 

vilka som ska till vårdcentral, vilka som ska till ögonläkare. 

Kollegialt stöd 

Vid svårbedömda fall fanns möjligheten att rådfråga och få stöd av kollegor. De flesta 

av de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att kunna rådgöra med en 

kollega vid osäkerhet. Vikten av ett tillåtande arbetsklimat uttrycktes där de kan få 

stöd av varandra vid osäkerhet och att kunna erkänna sina begränsningar, både inför 

sig själv, arbetskamrater och patienten.  

Att vi frågar och hjälper varann, vi kolleger, Det är ju jättebra också, 

det gör vi ju alltid om det är några funderingar, så frågar vi varann. 
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Jag har patienten kvar och så säger jag; -jaa, men ett ögonblick så ska 

vi se jag vill bara bolla med en kollega här och sådär, då vet dom ju 

det, så man inte på nåt sätt utger sig för att vara stensäker jämt. 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Utifrån studiens syfte, som var att belysa telefonsjuksköterskors erfarenheter av att ge 

rådgivning till personer som kontaktar 1177 för olika ögontillstånd, valdes en 

kvalitativ intervjustudie som metod. Metoden lämpar sig för förståelse av människors 

upplevelser och erfarenheter av olika saker eller deras syn på verkligheten 

(Brinkmann & Kvale, 2015). Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter 

med kvalitativ innehållsanalys. För att uppnå trovärdighet i pilotstudien användes 

begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet, där trovärdighet främjas genom 

att beskriva en tydlig struktur i studien (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2014). En studies överförbarhet stärks av ett noga beskrivet urval, datainsamling och 

analysprocess (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innan intervjuerna genomfördes, diskuterades förförståelsen inom området, vilket 

stärkte tillförlitligheten. Genom att egna åsikter och tankar om ämnet lades åt sidan, 

påverkades inte intervjufrågorna eller analysen av det insamlade materialet. Giltighet 

innebär att studien visar det den är avsedd att studera (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vid granskning av befintlig forskning inom telefonsjuksköterskors erfarenheter av att 

ge personer med varierande ögonbesvär råd, hittades inga artiklar. Då det saknas 

forskning inom området för pilotstudien, och jämförelser ej kan göras med liknande 

studier, kan giltigheten i studien ej stärkas. Däremot stärks giltigheten av att 

telefonsjuksköterskorna gav liknande och relevanta svar under intervjuerna. 

Verksamhetschefen fungerade som mellanhand i kontakten och tillfrågade sex 

telefonsjuksköterskor om de önskade delta. Alla var kvinnor med varierande 

erfarenhet av telefonrådgivning mellan 1,5 till 20 år. Risken med att låta 

verksamhetschefen välja deltagare kan dels vara att de anställda kände ett krav att 

delta, samt att chefen har möjlighet att påverka resultatet genom val av informanter. 

Ansvariga för studien fick ingen information om att någon eventuellt hade tackat nej 

till att delta. Eftersom att alla intervjuerna genomfördes under en eftermiddag var det 

schemat som styrde val av informanter. Ansvariga för studien var tydliga med att 

informera om frivilligheten i att medverka och uppfattade inte att sjuksköterskorna 

upplevde några krav att delta. En stor variation av erfarenhet och ålder gav ett rikt 

resultat. Önskvärt hade varit med en manlig informant för att få fler vinklar på 

erfarenheterna, dock arbetade få män på telefonrådgivningen, vilket speglar 

kvinnodominansen inom yrket. 

En pilotintervju bör göras för att öka tillförlitligheten av intervjuguiden (Polit & Beck, 
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2014). För att utvärdera intervjuguiden genomfördes därför en pilotintervju med en 

distriktsjuksköterska vars arbetsuppgifter innefattade telefonrådgivning. Frågorna 

utvärderades sedan i avseende relevans och hur de uppfattades. Resultatet av 

pilotintervjun ledde till att några frågor omformulerades, med avsikt att få mer 

utförliga svar, men behöll samma innehåll. ”Kan du berätta om en situation…?” 

ändrades till ”Kan du så detaljerat som möjligt berätta om en situation…?”, samt en 

följdfråga tillkom; ”Berätta av dina erfarenheter av att använda detta stöd.”   

De semistrukturerade intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om ålder och 

arbetslivserfarenhet. Vidare ställdes öppna frågor såsom “Vilka faktorer anser du vara 

av betydelse för att skapa ett bra samtal?” och “Berätta om dina erfarenheter av 

telefonrådgivning till personer med varierande ögonbesvär”. En av sjuksköterskorna 

önskade att de hade fått intervjuguiden i förväg, vilket ansvariga för studien 

diskuterade kring inför studien, men valde att inte göra det då det kunde påverka 

resultatet. Det kan ha gett djupare svar, samtidigt lett till en minskad spontanitet i 

intervjun. Kvaliteten på intervjuerna kan vara påverkad då intervjuarna hade ingen 

eller liten erfarenhet av att intervjua, det kan då anses lämpligt att vara två intervjuare. 

Fördelen med att vara två intervjuare, var att personerna då kompletterade varandra, 

genom att en var observatör, förde anteckningar under intervjun samt inflikade med 

relevanta följd- och eller förtydligande frågor så att intervjuaren kunde koncentrera 

sig på intervjun och lyssna på informanten. Informanterna upplevdes inte känna sig 

underlägsna eller obekväma, vilket kan bero på att en trygg och behaglig omgivning 

eftersträvades. De flesta intervjuerna blev därför naturliga och mer liknade ett samtal.  

Nogsamt arbete av transkriberingen och analys av materialet eftersträvades, vilket 

stärkte trovärdigheten. Dagen efter intervjuerna, påbörjades transkriberingen av 

ansvariga för studien. Syftet var att hålla intervjuerna så färska i minnet som möjligt 

för att kunna notera den icke-verbala kommunikationen; gester och kroppsspråk som 

förekom. Intervjuerna skrevs ned ordagrant enligt inspelningen, talspråk, betoningar, 

skratt och pauser markerades. För att få fram en helhetsbild, lästes intervjumaterialet 

igenom noggrant. Texterna organiserades och strukturerades, både enskilt och 

tillsammans, för att identifiera meningsbärande enheter som senare kodades. Att 

identifiera meningsbärande enheter var ibland problematiskt, eftersom en lång fras 

kunde innehålla flera betydelser. Om den meningsbärande enheten är för kort, 

exempelvis endast ett ord, kan den innehålla ett fragment av betydelsen. 

Analysprocessen var systematisk och ansvariga för studien jämförde varandras arbete 

och enades gemensamt om de olika stegen. Denna noggrannhet bidrog till 

trovärdighet i resultatet. Genom att använda flera utvalda citat från intervjuerna i 

resultatet, stärktes trovärdigheten ytterligare (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Resultatdiskussion  

Vid databearbetningen framkom tre huvudkategorier i resultatet; Kommunikation, 

Ögon- ett specialistområde och Verktyg. Resultatet i pilotstudien visade att 

sjuksköterskornas erfarenheter av att ge rådgivning till personer med olika 

ögonbesvär främst var kopplat till kommunikation. De belyste olika strategier, som 

underlättade kommunikation, samt påtalade faktorer som bidrog till 

kommunikationssvårigheter. Då ögonsjukvård är ett specifikt område upplevde 

sjuksköterskorna att ett samarbete i vårdkedjan var av betydelse. Specifik omvårdnad 

inom ögonspecialiteten beskrevs som utmanande, varför kontakt med 

ögonsjuksköterskor och ögonläkare var nödvändig för beslutsprocessen. Att olika 

landsting hade olika rutiner samt att olika läkare gjorde olika bedömningar, 

komplicerade telefonrådgivningen. Det fanns en önskan om återkoppling för att 

säkerställa att rätt råd gavs. Sjuksköterskan använde olika verktyg för att ge 

rådgivning till patienter med ögonbesvär. Med hjälp av beslutsstöd, erfarenheter och 

kollegialt stöd upplevde sjuksköterskorna en trygghet när de hanterade 

telefonrådgivningen. 

Grundläggande för god kommunikation var att aktivt lyssna och närvara i samtalet. 

Joyce Travelbee (1971) menar att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap för att etablera en mellanmänsklig relation och förverkliga omvårdnadens 

syfte, i detta fall telefonrådgivning till personer med ögonbesvär. Lika viktigt som det 

är att sjuksköterskan förstår vad patienten säger, är det att patienten förstår vad 

sjuksköterskan säger, vilket bekräftas av sjuksköterskorna i studien. Det räcker inte 

med att sjuksköterskan gjorde rätt bedömning och gav rätt råd, utan avgörande för 

telefonrådgivningen är även att patienten uppfattar och tolkar råden rätt. Vidare 

beskriver Travelbee kommunikation som flerdimensionell, både medveten och 

omedveten (Travelbee, 1971). Sjuksköterskorna påtalade att lika viktigt som att 

lyssna till det som sägs, är att lyssna till det mellan raderna för att få en helhetsbild av 

situationen. Röstlägen, betoningar av ord och bakgrundsljud var av betydelse för en 

god kommunikation. Att skapa trygghet beskrevs av sjuksköterskorna som avgörande 

för ett gott rådgivningssamtal. Inte sällan var patienten orolig och uppjagad över sina 

ögonbesvär. För att få en korrekt anamnes och sedan göra en bedömning och ge råd 

krävdes att patienten kände sig trygg och hade förtroende för sjuksköterskan. 

Forskning visar att en trygg patient vågar öppna sig och svara på frågor (Kaminsky et 

al., 2014). Genom att sjuksköterskorna förmedlar trygghet och självförtroende samt 

respekt för patienten, skapas ett tryggt rådgivningssamtal. Då ges en rikligare 

beskrivning av ögonbesvären, vilket underlättar bedömningen och rådgivningen.  

Frånvaron av den visuella kontakten med den vårdsökande beskrevs av 

sjuksköterskorna i studien som ett hinder. Svårigheten låg i att inte kunna se den 

vårdsökande och fysiskt undersöka till exempel prickar på ögonlocket eller röda ögon. 

Sjuksköterskan måste då göra bedömning och ge råd endast utifrån den information 

som den vårdsökande väljer att delge. Det ställer stora krav på sjuksköterskans 
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kommunikationsförmåga. I telefonmötet går man miste om den icke-verbala 

kommunikationen, vilken beskrivs av Eide och Eide (2009), som exempelvis 

kroppsspråk, mimik och gester. Att kunna lyssna på det som sägs och uppfatta även 

det outsagda är enligt Wahlberg et al. (2003) något som bidrar till att sjuksköterskan 

kan måla upp en bild av vårdsökaren för sig själv. Människor beskriver också sina 

besvär och symtom på olika sätt och det är därför av vikt att sjuksköterskan ställer rätt 

frågor för att kunna “se” vad vårdsökaren beskriver. I föreliggande studie var det flera 

av de sjuksköterskor med lång arbetserfarenhet, som beskrev hur de kompenserar 

frånvaron av synlighet genom att skapa en visuell bild av vårdsökaren. Dessa 

färdigheter baseras på sjuksköterskans yrkesmässiga bakgrund och erfarenheter enligt 

Pettinari och Jessopp (2001). Några positiva aspekter av frånvaron av synlighet i 

telefonrådgivningen, som framkom i studien, var en mer utvecklad förmåga att lyssna 

in. Det ansågs ibland enklare att strukturera rådgivningssamtal över telefon än vid 

fysiskt möte. Forskning visar att osynligheten i telefonrådgivningen leder till att 

sjuksköterskor i mindre utsträckning gör för snabba bedömningar, vilket annars ofta 

baseras på synintrycket. Att inte ha ögonkontakt visades också leda till att somliga 

vårdsökare upplevde större trygghet, kände sig mer anonyma och kunde öppna sig i 

telefonmötet (Pettinari & Jessopp, 2001). En pilotstudie utfördes vid 1177 angående 

sjukvårdsrådgivning till hörselskadade via videosamtal med teckenspråkstolk från 

våren 2014 till mars 2016. Under mitten av november 2015 till sista januari 2016 

kunde hörselskadade patienter ringa för att få sjukvårdsrådgivning via dator eller 

surfplatta. Resultatet visade att rådgivningen blev mer personlig och ökade känslan av 

närhet och trygghet. Dock krävdes ytterligare studier för att avgöra om bedömning av 

vårdbehov underlättas genom videosamtal (1177 Vårdguiden, 2016). Med framtidens 

teknikutveckling ser ansvariga för studien goda möjligheter till sjukvårdsrådgivning 

genom videosamtal via dator, surfplatta och smartphones. Bedömning av synliga 

ögonåkommor underlättas när sjuksköterskan ser patienten och patienten kan hänvisas 

till rätt vårdnivå. Dessutom blir kontakten mellan vårdgivare och vårdtagare tryggare. 

Värt att diskutera är, att om patienten direkt hänvisas rätt blir lidandet mindre och 

hälso- och sjukvården mindre belastad. Det leder till en mer patientsäker och mer 

kostnadseffektiv vård.  

Språkförbistringar var en aspekt samtliga sjuksköterskor i studien påtalade. Dels 

uppkom problemet vid rådgivning till äldre, och dels vid rådgivning till personer med 

utländsk härkomst. Studier visar att rådgivningssamtal med personer som talar ett 

annat språk kan leda till språkförbistringar och kulturella krockar (Wahlberg et al., 

2003). Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter med att finna ord just inom 

ögonspecialiteten på engelska, vilket ledde till att anamnesen var svår att ta och råd 

vanskliga att ge. Inte sällan ledde språkförbistringar till att patienten hänvisades att 

söka vård, trots att det egentligen inte var befogat. Detta visar på att det finns 

förbättringsmöjligheter då det ej är ekonomiskt försvarbart att hänvisa alla patienter 

med ögonbesvär att söka vård på grund av språkförbistringar. Även patientsäkerheten 

riskeras då mottagningar blir fullbokade och de som verkligen behöver vård får vänta. 
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Ett förslag är att ha telefonrådgivning på fler språk än svenska eller att se över 

tillgången av tolkstöd. Att anställa sjuksköterskor, som talar andra språk än svenska 

och engelska, skulle underlätta, då kunde kollegor koppla samtalet till dem vid behov. 

En kurs i engelsk terminologi kan stärka kommunikationen, så även en utarbetat 

engelskt ordlista med terminologi om ögonsjukdomar. 

Det framkom i studien att vissa patienter redan i förväg var bestämda över vilken vård 

de behövde. Ofta innebar det att de ville ha läkarvård, helst specialistvård. Om inte 

sjuksköterskan delade den uppfattningen, hände det att patienten blev aggressiv. 

Ibland resulterade det i mindre goda samtal, men oftast genom dialog kunde 

sjuksköterskan lugnt förklara och motivera bedömningen. Det visar att det återigen 

kommer an på kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Resultatet i en 

studie av Winneby, Flensner och Rudolfsson (2014) visade att vårdsökare, som inte 

upplevde sig bekräftade i telefonrådgivningen, fortsatte söka vård på flera olika 

vårdnivåer, vilket innebar ett onödigt lidande för patienten och även en ekonomisk 

belastning för hälso- och sjukvården. Däremot de vårdsökare som kände sig 

respekterade när sjuksköterskan tog dem på allvar, lyssnade och gjorde patienten 

delaktig i beslutsprocessen, upplevde en ökad hälsa och inget vidare behov av högre 

vårdnivå (Winneby et al., 2014). 

I studien av Ernesäter et al (2009) bekräftas resultatet om att vissa patienter ville 

träffa läkare, trots att telefonsjuksköterskan inte ansåg att det var nödvändigt. 

Patienten lyssnade inte till sjuksköterskans råd då de “bara var sjuksköterskor”. 

Leppänen (2010) menar att sjuksköterskan kan känna sig betraktad som ”läkarens 

sekreterare” samt att sjuksköterskans medicinska kunskaper ifrågasätts. Många 

patienter är upplysta och pålästa genom information på internet. Patienter “googlar” 

medicinkunskaper, behandlingsmöjligheter och rättigheter till vård, vilket kan ge 

orimliga förväntningar och krav på sjuksköterskan i telefonrådgivningen. Samtidigt 

som allt innehåll på internet inte alltid är korrekt, ställs högre krav på sjuksköterskan 

att hålla sig uppdaterad, då det medicinska informationsutbudet växer. Hakimnia, 

Carlsson, Höglund och Holmström (2015) analyserade samtal till 1177 angående 

kontaktorsak med fokus på genusperspektiv. Deras resultat visade på signifikanta 

könsskillnader. Män, särskilt fäder, som ringde för sina barn, blev i allt större 

utsträckning hänvisade till högre vårdnivå än mödrarna. Männen fick oftare läkartid, 

medan kvinnorna, som upptog 70 % av samtalen, i samma ärende fick goda råd och 

ombads att vänta och se. Vårdsökarna var unga, medelåldern var 29 år för kvinnor, 33 

år för män. Intressant i detta avseende är att majoriteten av telefonsjuksköterskor är 

kvinnor. Värt att reflektera över är även om kvinnor och män har olika sätt att 

kommunicera. Det framkom inget liknande eller motsägande resultat i vår pilotstudie, 

men skulle en liknande studie genomföras vore det intressant att lyfta 

genusperspektivet i intervjuerna. 
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Flera sjuksköterskor i studien uppgav att ögat får litet fokus i sjuksköterske-

utbildningen. I studien framkom att sjuksköterskor utan vidareutbildning inom 

ögonspecialiteten, kunde uppleva svårigheter vid bedömning av ögonsymptom.  

Särskilt svårt ansågs bedömning av neurologiska symtom, där tveksamheter rådde om 

patienten skulle hänvisas till ögonsjukvården, vårdcentralen eller till en 

akutmottagning. Forskning visar att vissa ögontillstånd kräver snabbt och korrekt 

omhändertagande för att bevara synen (Kane, Whiting, Mcrath, Mathew, Crocker & 

Rintakorpi, 2013). Därför är det av stor betydelse att sjuksköterskan i 

telefonrådgivningen har rätt utbildning. Att ha vissa specialistutbildade 

sjuksköterskor, med kunskap om olika ögontillstånd, på arbetsplatsen gör att andra 

kollegor vid behov kan be om råd, vilket kan leda till säkrare bedömningar. Förslag 

på kunskapsutveckling är regelbundna hospiteringar vid ögonkliniker samt 

föreläsningar om ögonsjukvård. Arbetsklimatet vid telefonrådgivningen bör tillåta att 

sjuksköterskan kan uttrycka sina begränsningar och söka stöd av olika arbetsverktyg 

eller kollegor.  

Överlag ansåg de intervjuade sjuksköterskorna att samarbetet mellan dem och olika 

vårdinstanser var väl fungerande. De konsulterade ögonläkare eller ögon-

sjuksköterskor vid behov när frågor de inte kunde svara på dök upp. Svårigheter fanns 

ibland att nå ögonläkarjour under kvällstid och att olika läkare gjorde olika 

bedömningar, samt att olika vårdinstanser hade olika rutiner. Genom att förbättra 

samsynen mellan olika enheter i vårdkedjan får patienterna en mer enhetlig vård, lika 

vård, och patientsäkerheten ökar. Det skulle underlätta bedömningen i 

telefonrådgivningen om det fanns ett journalsystem som olika professioner över 

verksamhetsgränserna kunde dela. 

Sjuksköterskor i telefonrådgivning kan, enligt Wahlberg et al. (2003), uppleva 

svårigheter med att bedöma när patienten kan hänvisas till vårdcentral, till 

specialistvård eller om det räcker med egenvård. Trots att ögonspecialiteten ansågs 

vara ett komplext och svårt område inom telefonrådgivning, upplevde samtliga 

sjuksköterskor i vår studie att de med stöd av olika verktyg hade förmåga att hantera 

rådgivningssamtalen. Tidigare erfarenheter och kollegialt stöd var andra verktyg som 

upplevdes särskilt värdefulla. Holmström, Nokkoudenmäki, Zukancic & Sundler 

(2016) menar att äldre personer har förståelse för att sjuksköterskan i 

telefonrådgivning inte har kunskap om allt. De äldre personerna fann trygghet i att 

sjuksköterskan tog hjälp av kollegor, så länge de sedan ringde tillbaka med ett svar 

(Holmström et al., 2016). Det kan eventuellt vara så att det är skillnad när det gäller 

yngre personer. 

Återkoppling från patienter och andra vårdinstanser ansågs vara ett område för 

förbättring och utveckling. Sjuksköterskorna uttryckte det önskvärt att få respons på 

om den vårdnivå eller de råd som gavs var optimala för den rådsökande. I vilken form 

återkoppling ska ges, framkom dock inte under intervjuerna. Även om råden som ges 
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av sjuksköterskan är korrekta, saknar sjuksköterskan återkoppling om vad som händer 

med den rådsökande efter telefonsamtalet. I en studie från USA undersöktes hur väl 

råden från sjuksköterskan i telefonrådgivning följdes och det som påverkade 

följsamheten var; patientens hälsa, i hur stor grad sjuksköterskan upplevdes hjälpsam 

samt hur väl patienten förstod råden (Valanis, Gullion, Moscato, Tanner, Izumi & 

Shapiro, 2007). Åttio procent av patienterna i studien uppgav att de följde 

sjuksköterskans råd medan 20 procent helt eller delvis avstod. Då de ej följde råden 

var det orsaker som transportproblem, att de ej litade på/höll med om sjuksköterskans 

råd eller hinder inom sjukvårdssystemet (Valanis et. al., 2007). Om sjuksköterskan är 

medveten om vad som gynnar följsamheten, kan dessa faktorer finnas med i åtanke 

vid rådgivningen, eftersom sannolikheten att patienten följer råden då ökar.  

Beslutsstöd, som hjälpmedel vid rådgivning av personer med ögonbesvär, rådde det 

olika uppfattningar om. Flera ansåg att risken för felbedömningar minskades vid 

användandet av beslutsstöd. Forskning visar att när ett datastyrt beslutsstöd användes 

som hjälpmedel för att ge sjuksköterskan bästa möjliga stöd och medicinsk säkerhet 

vid bedömning, bedrevs god och säker omvårdnad på lika villkor till alla (Ström, 

2009). Sjuksköterskorna upplevde dessvärre att beslutsstödet inte alltid räckte till utan 

det fanns situationer när det upplevdes för simpelt, det inte gick att följa 

schemamönstret och därför inte ledde till en korrekt bedömning. En sjuksköterska 

menade att det i vissa fall var lättare att ge rådgivning utan beslutsstödet, vilket stärks 

av Ernesäter et al. (2009) som menar att erfarenhet och kunskap ej kan ersättas med 

ett beslutsstöd, utan det ska användas som komplement. Enligt Marklund (2007) krävs 

både erfarenheter och ett väl beprövat beslutsstöd för att genomföra en korrekt 

bedömning. Att enbart stödja sin bedömning på beslutsstöd kan enligt Ernesäter et al. 

(2016) leda till att telefonsjuksköterskan endast ställer slutna medicinska frågor, 

eftersom beslutsstöd ofta fokuserar på att utesluta symtom på allvarlig sjukdom, vilket 

kan äventyra patientsäkerheten (Ernesäter et al., 2016). En kombination av både 

öppna och slutna frågor, med övervikt av öppna frågor, torde vara det bästa i 

telefonrådgivningen. Slutna frågor kan användas för att förtydliga och för att få 

specifika svar emedan öppna frågor för att få den svarande att reflektera över det som 

är sagt. Då det datoriserade beslutsstödet inte används utan att sjuksköterskan gör 

bedömningar med utgångspunkt från egen erfarenhet, intuition och stöd av kollegor, 

ökar risken för att råden skiljer sig åt beroende på vem patienten pratar med, vilket 

också kan ses som ett hot mot patientsäkerheten. Purc-Stephensson och Trasher 

(2010) menar att beslutsstöden behöver utvecklas för att skapa en säker och effektiv 

telefonrådgivning och att beslutsstöd bör vara ett levande dokument som ständigt ska 

utvecklas. 
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Konklusion och implikation  

Telefonrådgivning, till vilken personer med varierande ögontillstånd vänder sig, är ett 

kvalificerat arbete. De intervjuade sjuksköterskorna i studien hade inte 

specialistutbildning i ögonsjukvård, men med hjälp av verktyg såsom erfarenheter, 

beslutsstöd och kollegialt stöd upplevde de trygghet i telefonrådgivningen. 

Kommunikation var centralt och som vid goda förutsättningar ledde till bra 

rådgivningssamtal.  

För framtidens telefonrådgivning till patienter med ögonbesvär, vore ett enhetligt och 

nationellt beslutsstöd samt en utarbetad engelsk ordlista med ögonterminologi, ett led 

till att vården kvalitetssäkras. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar med ett 

mångkulturellt samhälle samt all information, olika trovärdig, som finns på internet. 

Ett system för återkoppling till sjuksköterskan i telefonrådgivningen skulle leda till 

utveckling och förbättring av telefonrådgivningen. Pilotstudien kan ge ökad förståelse 

om hur sjuksköterskan upplever telefonrådgivning till personer med ögonbesvär samt 

visa på fungerande och icke fungerande kommunikationsstrategier i rådgivnings-

samtalet. Telefonrådgivning ingår som en arbetsuppgift för ögonsjuksköterskan, 

studien kan leda till ökad förståelse för sjuksköterskans arbetssituation på 1177 samt 

främja samarbetet mellan ögonsjukvården och sjukvårdsrådgivningen på 1177. 

Genom att belysa vilka svårigheter som finns med telefonrådgivning vid olika 

ögontillstånd, kan fokus för utveckling och förbättringsarbete upptäckas. 

Det behövs mer forskning om telefonrådgivning beträffande olika ögontillstånd. En 

viktig aspekt är även patientens upplevelser och erfarenheter av att kontakta och få 

telefonrådgivning av 1177 vid ögonbesvär. I denna pilotstudie belystes 

telefonrådgivning vid ögontillstånd, ur ett sjuksköterskeperspektiv och därför vore det 

av intresse att göra en mer omfattande studie med fler deltagare.  
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BILAGA A  

 

 

 

 

 

 

Till vårdenhetschef på sjukvårdsrådgivningen 1177 

Ansökan om att få godkännande för genomförande av en studie om telefonsjuksköterskans erfarenhet 

av att ge rådgivning till personer med ögonbesvär. 
 

Vi är två sjuksköterskor, som går vidareutbildning i Oftalmologisk omvårdnad vid högskolan i 

Halmstad, där det även ingår att skriva ett examensarbete. Vi har upptäckt att forskning avseende 

rådgivning till personer med ögonbesvär är begränsad, vilket väckte vårt intresse att fördjupa oss i 

detta ämne. Vi önskar därför att komma i kontakt med sjuksköterskor i telefonrådgivningen vid 1177 

för deltagande i en intervjustudie och undrar om Du som vårdenhetschef kan ge ditt godkännande för 

studien. Om Ni önskar, kommer vi gärna och presenterar vår kommande pilotstudie muntligen inför 

sjuksköterskorna vid APT eller liknande när Ni är samlade. 

Vårt syfte med studien är att studera telefonsjuksköterskans erfarenheter av att ge rådgivning till 

personer som kontaktar 1177 för olika ögontillstånd. Vi önskar därför intervjua sjuksköterskor för att 

få ta del av deras erfarenheter och upplevelser inom detta område. Fem till åtta sjuksköterskor 

beräknas ingå i studien. För att åstadkomma variation i urvalet är det önskvärt att både män och 

kvinnor deltar, att åldern på informanterna varierar samt att de har olika långa arbetslivserfarenheter.  

Exklusionskriterier är vidareutbildning inom ögonsjukvård. Vi beräknar att varje intervju tar mellan 

30-45 minuter. Tid och plats för intervjun bestäms av deltagaren. Allt material behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att arbetsplats eller deltagare inte kan identifieras i resultatet. Materialet 

förvaras inlåst. Deltagandet i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att några skäl 

behöver anges. Lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Högskolan i Halmstads genomför 

en etikprövning efter skriftligt godkännande av vårdenhetschef. 

Vi kontaktar Dig efter några dagar för att fråga om intresse finns att delta i studien. Du får givetvis 

även höra av Dig om Du har frågor kring studien. Tack på förhand! Vänligen,  
 

Maria Berglöf, Mobil: 0739838231, e-post:  marejn14@student.hh.se  

Cecilia Kadin Klausner, Mobil: 0703216490 , e-post: ceckla14@student.hh.se  

Handledare: Jeanette Källstrand Eriksson, lektor, Med.Dr., 035-

167949                                                 e-post: jeanette.kallstrand_eriksson@hh.se  

Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad 



BILAGA B  

 

 

 

 

 

Information om studien  

Vi är två sjuksköterskor, som går vidareutbildning i Oftalmologisk omvårdnad vid högskolan i 

Halmstad, där det även ingår att skriva ett examensarbete. Vi har upptäckt att forskning avseende 

rådgivning till personer med ögonbesvär är begränsad vilket väckte vårt intresse att fördjupa oss i detta 

ämne.  
 

Vårt syfte med studien är att studera telefonsjuksköterskans erfarenheter av att ge rådgivning till 

personer som kontaktar 1177 för olika ögontillstånd. Vi önskar därför intervjua sjuksköterskor för att 

få ta del av erfarenheter och upplevelser om området. Genom ljudinspelningar och anteckningar fångas 

sjuksköterskornas erfarenheter. Vi beräknar att varje intervju tar mellan 30-45 minuter där tid och plats 

för intervjun bestäms av Dig. All data från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras 

inlåst, vilket innebär att varken arbetsplats eller deltagare kan identifieras i resultatet. Efter genomförd 

och godkänd studie, förstörs allt material. Examensarbetet publiceras på DiVA, Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, som är Högskolan i Halmstads system för vetenskaplig publicering. Där kan även du ta del av 

examensarbetet. Vid intresse kommer vi även att skicka ett exemplar av examensarbetet till Er 

arbetsplats. 
  

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst, välja att avsluta ditt medverkande utan att 

behöva förklara varför. Studien är godkänd av den lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid 

Högskolan i Halmstad. 
 

Om du vill hjälpa oss med studien genom att delta i en intervju, kontaktar Du oss via mail eller telefon.  

Har Du frågor, såväl före som efter studien, är Du välkommen att kontakta oss. Vänligen,  
 

Maria Berglöf , Mobil: 0739838231, e-post:  marejn1h4@student.hh.se  

Cecilia Kadin Klausner, Mobil: 0703216490 e-post:  ceckla14@student.hh.se 

Handledare: Jeanette Källstrand Eriksson, lektor, Med. Dr., 035-16 79 49 

jeanette.kallstrand_eriksson@hh.se  

Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad



BILAGA C  

 

Skriftligt samtycke 

Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien ”Rådgivning till personer med olika 

ögontillstånd. Ur ett telefonsjuksköterskeperspektiv” med syfte att studera telefonsjuksköterskans 

erfarenhet av att ge rådgivning till personer som kontaktar 1177 för olika ögontillstånd. Jag förstår att 

mitt deltagande är helt frivilligt. Om jag av något skäl inte längre vill delta, kan jag när som helst välja 

att avbryta mitt deltagande, utan att behöva förklara varför.  

 

______________________________ 

Namnunderskrift  

 

______________________________  

Namnförtydligande  

 

_______________________________ 

Ort och datum  

 

_______________________________ 

Intervjuare  

 

_______________________________ 

Namnförtydligande  

_______________________________ 

Ort och datum 



BILAGA D  

 

Intervjuguide 

 

Berätta i stort om din erfarenhet av att arbeta med telefonrådgivning vid 1177. 

Vilka faktorer anser du vara av betydelse för att skapa ett bra samtal? 

Om det kan uppstå svårigheter i samband med rådgivning, kan du ge exempel på det? 

 

Berätta om dina erfarenheter av telefonrådgivning till personer med varierande ögonbesvär?  

Om det kan uppstå svårigheter i samband med rådgivning i samband med ögonbesvär, kan du ge 

exempel på det? 

Om det finns ett stöd vid rådgivning angående ögonbesvär, berätta om det?  

Följdfråga: Berätta om dina erfarenheter av att använda dig av detta stöd 

 

Kan du så detaljerat som möjligt berätta om en situation där det blev ett bra samtal och personen med 

ögonbesvär verkade nöjd?  

Kan du så detaljerat som möjligt berätta om en situation där det blev ett bra samtal och patienten med 

ögonbesvär verkade missnöjd?  

 

Är det något mer som du vill delge oss om telefonrådgivning vid olika ögonbesvär? 

Förtydligande frågor kan komma att ställas såsom 

 Kan du berätta mer… 
 Kan du förtydliga… 
 Utveckla… 
 Vad menar du med… 
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