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_________________________________________________________________________________________ 
BAKGRUND: En telefonsjuksköterska är en sjuksköterska som till största del under sitt 
arbete ägnar sig åt hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon. Framväxten av 
telefonrådgivning har troligtvis gjort att individer som inte skulle ha sökt vård om de 
behövt möta vårdgivaren ansikte mot ansikte, nu faktiskt vågar vända sig till 
sjukvården. När det gäller telefonrådgivning är professionell omvårdnad att identifiera, 
bedöma och ge råd kring individens aktuella eller potentiella hälsoproblem. SYFTE: 
Syftet med studien var att belysa vad som påverkar sjuksköterskors bedömning vid 
telefonrådgivning. METOD: Denna litteraturöversikt har en kvalitativ ansats och 
bygger på tolv analyserade artiklar som har ett sjuksköterskeperspektiv. RESULTAT: 
Två kategorier framkom från analysen. Dessa var etiska dilemman och redskap för 
bedömning. Den första kategorin tar upp de etiska dilemman som telefonsjuksköterskor 
möter under telefonrådgivning. Den andra kategorin presenterar vilka redskap 
telefonsjuksköterskor har att tillgå eller behöver för sin bedömning. DISKUSSION: Det 
verkar som telefonsjuksköterskor dras mellan den limiterade tillgängligheten till hälso- 
och sjukvård, de vårdsökandes agenda och kraven på hur de i sin 
sjuksköterskeprofession förväntas agera. KONKLUSION: Stresshantering och känslan 
av ansvar anses som viktiga faktorer som kan påverka sjuksköterskors bedömning. 
Framtida forskning önskas om hur telefonsjuksköterskor kan hantera dessa faktorer.  
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_________________________________________________________________________________________ 
BACKGROUND: A telephone nurse is a nurse that during most of its working time is 
engaged in healthcare advice via the telephone. The advent of the telephone healthcare 
advice has probably meant that individuals, who initially wouldn’t have sought help, if 
they needed to meet healthcare providers face to face, now actually have the confidence 
to turn to healthcare. For telephone healthcare advice is professional care to identify, 
assess and advise on individuals’ reactions to actual or potential health problems. AIM: 
The aim of this literature review was to illuminate how the nurses´ assessment was 
affected during giving telephone advice. METHOD: This literature review has a 
qualitative approach and was conducted through twelve analyzed articles which were 
from the nurses’ point of view. FINDINGS: Two categories emerged from analyzing 
the articles. These were ethical dilemmas and assessment tools. The first category deals 
with the ethical dilemmas the telenurses’ are facing while giving advice via the 
telephone. The second category present which tools the telephone nurses have available 
or needs for assessment. DISCUSSION: It seems like the telenurses’ are drawn between 
the limited accesses to healthcare, the care seekers’ agenda and the demands of how 
them as nurses’ are expected to act.  CONCLUSION:   Possessing coping strategies 
related to stress and responsibility are valuable factors for the telenurses’ assessment 
process. Future research is felt to be needed on the subject of how the nurse deals with 
stress and the feeling of responsibility. 
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   INLEDNING 

Den första kontakten med vården kan för de flesta vårdsökande vara 
telefonrådgivningen, där deras potentiella hälsoproblem bedöms eller där de får 
information från en sjuksköterska. Media framställer ibland beskrivningar av hur de 
vårdsökandes hälsotillstånd har varit svårbedömda, vilket i några fall fått letala 
konsekvenser. Detta blev fallet för en treårig pojke som avled i tarmvred. De två 
sjuksköterskorna, som modern till pojken talat med på telefonrådgivningen, bedömde 
pojkens problem som troligen magsjuka och gav därför egenvårdsråd. Modern 
bestämde sig slutligen att söka direkt på akutmottagningen för sin son, men hans liv 
gick då inte att rädda. De berörda sjuksköterskorna på telefonrådgivningen anmäldes av 
Socialstyrelsen till HSAN, hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som yrkar på 
disciplinpåföljd (dn.se). Detta är bara ett exempel på hur en svår bedömning kan leda 
till allvarliga konsekvenser för de vårdsökande samt vårdpersonalen. Sjuksköterskor 
ska kunna bedöma de vårdsökandes problem, vilka kunskaper eller egenskaper behöver 
de därför besitta? Telefonrådgivning är en speciell omvårdnadssituation, kan det därför 
vara så att sjuksköterskor behöver speciella redskap till sitt förfogande under 
bedömningsprocessen?  

BAKGRUND 

Telefonrådgivning 
Begreppet telefonrådgivning är en vedertagen benämning på rådgivning per telefon. 
Begreppet är inte automatiskt kopplat till enbart sjukvård utan används även i andra 
branscher exempelvis försäkrings- och läkemedelsföretag (Wahlberg, 2007). 
 
Konsultation över telefon kan definieras som en service där utbildade rådgivare arbetar 
med en klient för att göra det möjligt för klienten att utforska personliga situationer, 
problem eller kriser under ett kort möte eller under en längre terapeutisk relation. Då 
rådgivaren och klienten i de flesta fall inte kommer att träffas i verkligheten, måste lite 
tid av konsultationen avsättas till att vänja sig vid varandra. Det kan handla om 
varandras röstläge, dialekt, sätt att tala eller annat som skulle varit självklart om dem 
träffats, så som visuella intryck eller förnimmelser av den omgivande miljön där mötet 
skulle ha skett (Rosenfield, 1997).  
 
Wahlberg (2007) refererar till Wahlberg (2004) som beskriver att rådgivaren vid 
telefonrådgivning vanligtvis är en sjuksköterska vars uppgift är att bedöma akuta 
behov, ge råd, stödja, undervisa, bistå med hälso- och sjukvårdsinformation, hänvisa till 
lämplig vårdnivå samt samordna vård- och omsorgsresurser. Telefonrådgivning är 
något nästan alla sjuksköterskor ägnar sig åt men telefonsjuksköterskor återfinns 
huvudsakligen inom sjukvårdsrådgivning där hälso- och sjukvård bedrivs via telefon.  
Även på vårdcentraler, inom specialistvård och på apotek hittas telefonsjuksköterskor 
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(Wahlberg, 2007). En Telefonsjuksköterska är således en sjuksköterska som under 
större delen av sin arbetstid ägnar sig åt Hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon (a 
a).  
 
Beslutstöd som används inom telefonrådgivning kallas enligt Wahlberg (2007) ibland 
för kunskapsstöd eller rådgivningsstöd och är oftast ett datorprogram som består av två 
delar; en medicinsk del och en dokumentationsdel. Den medicinska delen utgörs av 
riktlinjer där innehållet ofta är grupperat utifrån symtom, exempelvis buk- eller 
öronsmärtor. I beslutstödet återfinns frågor som sjuksköterskor bör ställa vid 
konsultation och vilka åtgärder som bör vidtas utifrån den information som erhållits. De 
första frågorna ställs för att först och främst utesluta akut sjukdom. Problemet ringas 
därefter in med kompletterande följdfrågor. I dokumentationsdelen av programmet kan 
telefonsjuksköterskor föra patientjournal (a a). 

Telefonrådgivningens framväxt 
På 1920- talet växte distriktssjukvården fram för att en allt större grupp ensamma äldre 
och barnfamiljer skulle kunna tas omhand. Telefonen blev med tiden ett komplement 
till distriktssjukvårdens verksamhet, och genom den kunde människor få en första 
konsultation.  Telefonrådgivning började dock inte ändvändas frekvent förrän på 1970 – 
talet. Då blev det tekniskt och ekonomiskt möjligt att expandera primärvården och 
telefonverksamheten kunde därför växa fram i Sverige (Leppänen, 2002).  
 
På 1990-talet infördes begreppet sjukvårdsrådgivning. Anledningen till lanseringen av 
det nya begreppet var att upplysa om att telefonrådgivning var en rådgivningsinstans 
och inte en upplysningsinstans. Sjukvårdsrådgivningen skulle nu fokusera på medicinsk 
rådgivning utförd av medicinskt utbildad personal då medicinsk utbildning var något 
som tidigare inte ansågs behövas (Wahlberg, 2007).  
 
Framväxten av telefonrådgivning har troligtvis gjort att människor som inte skulle ha 
sökt vård om de behövt möta vårdgivare ansikte mot ansikte, nu faktiskt vågar vända 
sig till sjukvården. Telefonen ger en viss anonymitet, vilket underlättar för de 
vårdsökande som har en önskan om att få vara anonyma. Även geografiska hinder 
kunde tidigare påverka människors tillgänglighet till vård men rådgivning via telefon 
har gjort det lättare att få kontakt med sjukvården (Leppänen, 2002).  

Vårdrelationen 
Vårdtagaren ska tillförsäkras en god och säker vård utifrån den situation som råder samt 
utefter var och ens behov. Omvårdnad är sjuksköterskors ansvarsområde och kvalitet i 
omvårdnad avgörs av enskilda sjuksköterskors kompetens, hur omvårdnadsarbetet 
genomförs samt hur de bemöter vårdtagaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  I 
studien av Snooks, et. al. (2007) framkom att sjuksköterskor som inte arbetar med 
telefonrådgivning ansåg att rådgivning via telefonen till viss del inte var riktig 
omvårdnad och att telefonsjuksköterskor riskerade förlora viss del av sin kompetens. 
Även Omery (2003) menade att sjuksköterskor kritiserade telefonsjuksköterskors 
omvårdnad. De ansåg att då telefonsjuksköterskor inte kunde se de vårdsökande ansikte 
mot ansikte, kunde de varken vårda dem eller göra adekvata bedömningar av deras 
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hälsotillstånd. Wahlberg (2007) menar dock att när det gäller telefonrådgivning är 
professionell omvårdnad att identifiera, bedöma och ge råd kring individens reaktioner 
på aktuella eller potentiella hälsoproblem.  

 
Det finns en etisk dimension i all omvårdnad och varje sjuksköterska har ett moraliskt 
ansvar för sina bedömningar och beslut. Kärnan i omvårdnadsarbetet handlar om att 
etablera en relation (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det kan uppstå ett slags 
maktförhållande i relationen mellan vårdtagaren och vårdaren (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008; Vinthagen, 2007).  Då vårdaren intar en överlägsen 
position medförs att den vårdsökande sätts i underläge (Vinthagen, 2007). Det kan 
därför vara viktigt att en jämbördig relation mellan sjuksköterskor och de vårdsökande 
skapas för att maktpositionen ska kunna brytas. För att åstadkomma en bra relation bör 
inte sjuksköterskor vara avvisande mot de vårdsökande. Om sjuksköterskor uppfattas 
överlägsna kan det resultera i att de vårdsökande känner sig besvärliga och att 
bekymren de har känns meningslösa (Bonander & Snellman, 2007). Vidare i studien 
framkom att trots sjuksköterskors kunskap, kände sig de vårdsökande inte underlägsna 
sjuksköterskorna, vilket enligt författarna orsakades av den jämbördighet som 
frambringats. Det beskrevs även att en känsla av tillit gentemot sjuksköterskorna var 
betydelsefullt för att gynna en god kommunikation och därigenom en god vårdrelation 
(a a). I en studie av Grenberg och Schultz (2002) beskrevs att tilliten till sjuksköterskor 
dock kunde förstöras om felaktig information gavs till de vårdsökande. 

Vårdrelaterad kommunikation och bemötande 
Wahlberg (2007) refererar till Hopper (1992) som beskriver att under telefonsamtalet 
står språket och människors talande i centrum för kommunikation. Wahlberg (2007) 
refererar även till Willson och Williams (2000) som beskriver att en vanlig uppfattning 
är att telefonkommunikation har mindre substans än kommunikation där parterna 
befinner sig i samma rum, då den information som kroppsspråket ger inte finns att 
tillgå. 
 
Att tala med lugn röst och ton visar på tålamod och var enligt Bonander och Snellman 
(2007) ett sätt för sjuksköterskor att visa omsorg gentemot de vårdsökande. De 
grundläggande elementen i kommunikation utgörs av ett utbyte av meningsfulla tecken 
mellan två eller flera parter samt är av två huvudtyper, verbal och icke-verbal 
kommunikation. Den verbala kommunikationen utgörs av tal eller skrift medan den 
icke-verbala är kroppshållning, rörelser och ansiktsuttryck (Eide & Eide, 1997). Icke-
verbal kommunikation inkluderar alla former av mänsklig kommunikation som inte 
kontrolleras av språket. Kommunikation består av verbala aspekter 7 %, vokala 
aspekter 38 % exempelvis tonen, tystnad, andra ljud samt icke-verbala aspekter 55 % 
(Kacperek, 1997).  

 
För att en god omvårdnad ska kunna bedrivas förutsätts en förmåga att känna empati, 
som kanske är den viktigaste grunden för en god kommunikation. Även målorientering 
är betydelsefullt och syftar till att i samvaro och samtal med de vårdsökande tillgodose 
deras hälsa och behov genom att nyttja sin kompetens till fullo, vilket påverkar den 
professionella vårdrelaterade kommunikationen (Eide & Eide, 1997).  
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En komponent i vårdrelationen är bemötandet som innebär hur samtal genomförs och 
handlar om vårdtagarens och vårdgivarens människosyn. Det kan handla om vänlighet, 
hjälpsamhet, kvalitet, respekt, uppträdande och tonfall (Fossum, 2007). Bakgrundsljud 
har en effekt på hur de vårdsökande upplever bemötandet. Personer som ringde för 
telefonrådgivning kunde känna av stress som sjuksköterskor upplever. Förekommer 
stress under samtalet kan det medföra att de vårdsökande känner sig åsidosatta, vilket 
kan resultera i att även de vårdsökande känner sig stressade. Om så är fallet kan det av 
dem upplevas meningslöst att berätta allt om problemet och besvären, vilket i sin tur 
kan leda till att de undanhåller information (Bonander & Snellman, 2007). Vidare 
skriver Bonander och Snellman (2007) att det krävs att sjuksköterskan har ett vänligt 
bemötande för att de vårdsökande ska känna att de får hjälp med sina problem. 

Orsaker till kontakt 
Det mest förekommande medicinska skälet att vända sig till vården via 
telefonrådgivning är problem i de övre luftvägarna, exempelvis förkylning (Wahlberg 
& Wredling, 1999; Leppänen, 2002). Influensa, enterit, otit och herpes zoster är fler 
vanliga orsaker till kontakt med telefonrådgivning (Wahlberg & Wredling, 1999). Det 
finns även icke medicinska orsaker till varför kontakt tas för rådgivning per telefon. Det 
kan handla om förebyggande hälsovård, förnyelse av recept, provsvar samt remisser 
(Leppänen, 2002).  
 
En annan anledning att kontakta vården, och då framförallt telefonrådgivningen, verkar 
vara att en känsla av otrygghet. När de vårdsökande, deras anhöriga eller vänner 
drabbats av ett hälsoproblem som de inte är bekanta med eller har svårt att tolka, kan en 
viss känsla av otrygghet infinna sig. När känslan av otrygghet når en viss nivå kontaktas 
vården för att därigenom uppnå en trygghet och kontroll (Forslund, Kihlgren, Östman 
& Sörlie, 2005).  
 
Etiska dilemman kan uppstå då sjuksköterskor inser att det finns två eller fler likvärdiga 
alternativ att välja mellan i en omvårdnadssituation. Det kan handla om att de 
vårdsökande inte vill följa medicinska rekommendationer, när sjuksköterskor med sin 
kunskap, vet att de vårdsökande behöver följa dessa på grund av medicinska orsaker. 
Väljer sjuksköterskor att värna om de vårdsökandes autonomi kan deras hälsa komma 
att äventyras. Väljer de istället att med milt tvång tvinga de vårdsökande, kränks de 
vårdsökandes integritet. Om det finns ett ”bästa alternativ” att välja bland uppstår inte 
dilemman (Malmsten, 2001).  

Problemformulering 
En del av sjuksköterskornas uppgifter vid telefonrådgivning är att bedöma de 
vårdsökandes hälsotillstånd. Kommunikation med och bemötande av de vårdsökande 
visar sig ha stor betydelse för sjuksköterskors arbete med telefonrådgivning. 
Sjuksköterskor bör anpassa sitt sätt att tala och bemöta de vårdsökande så att en 
vårdrelation med tillit skapas, vilket främjar god omvårdnad. Det har visat sig att de 
vårdsökandes potentiella hälsoproblem ibland är svåra att bedöma för 
telefonsjuksköterskor. Därför anses det viktigt att sjuksköterskor görs medvetna om vad 
som påverkar bedömningen. 
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SYFTE 

Syftet är att belysa vad som kan påverka sjuksköterskors bedömning vid 
telefonrådgivning.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

�Vilka möjligheter och/eller hinder finns det i bedömningen vid telefonrådgivning? 
�Vilka kunskaper och/eller egenskaper bör telefonsjuksköterskor besitta som kan stödja 
dem vid bedömningen?  

METOD 

Studien är en litteraturöversikt över forskning inom telefonrådgivning som fokuserar på 
sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter. En litteraturöversikt kartlägger 
kunskapsläget inom ett visst fält (Segesten, 2006). En sådan analys ger kunskap som 
kan påverka det praktiska vårdarbetet på olika vis men visar också vad som inte blivit 
forskat om (a a).  
 
Litteraturöversikten har en kvalitativ aspekt. Den kvalitativa aspekten fokuserar på 
människors upplevelser och att skapa mening och förståelse (Forsberg & Wengström, 
2003). Kvalitativa studier har även som utgångspunkt att förstå vad exempelvis lidande 
är, människors erfarenheter och upplevelser (Friberg, 2006). Friberg (2006) refererar till 
Jensen och Allen (1996) där det beskrivs att en utgångspunkt är att varje kvalitativ 
forskningsstudie har ett kunskapsvärde men om flera studiers resultat sammanställs 
skapas ett större kunskapsvärde.  

Datainsamling 
De artiklar som använts i litteraturöversikten söktes via databaserna Academic Search 
Elite (EBSCO) samt Nursing and Allied Health (CINAHL). Sökord som använts 
frekvent var ’telenurse’, ’assessment’, ’telephone advice’, ’care’ och ’nurse’. Sökorden, 
kombinationen av dessa, antal träffar, lästa och valda artiklar presenteras i tabell 1. 
Ingen avgränsning vad gäller tillgänglighet till fulltext gjordes då detta begränsar antal 
träffar. Sekundär sökning gjordes, vilket innebär att redan funna artiklars referenslistor 
granskas för ytterligare förslag på litteratur (Tabell 1).  

Urval 
De vetenskapliga artiklar som inkluderats i litteraturöversikten har en kvalitativ ansats 
ur ett sjuksköterskeperspektiv, i form av deras upplevelser och erfarenheter. En studie 
med kvantitativ ansats avslutades med öppna frågor som ansågs vara kvalitativa. Det är 
denna kvalitativa del av artikeln som har använts till resultatet. Andra kvantitativa 
artiklar exkluderades då litteraturöversikten ämnade belysa sjuksköterskors upplevelser. 
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Tabell 1.  Sökord och resultat för artikelsök på databasen CINAHL och Academic Search Elite. Antal 
träffar, lästa och valda artiklar.  
 

Sökord och resultat: CINAHL  Antal 
träffar  

Antal 
lästa 

Antal valda till 
resultat 

Telenurse* 23 3 3 
Telenurse* AND assessment 1 0 0 
Telenurs* AND perspective* 22 4 1 
Telenursing* AND NHS*  4 2 
Telephone* AND nurse* AND care* 1564** 0 0 
Telephone* AND nurse* AND care* 
AND triage 

149 4 2  

Telephone* AND advice* AND nurse* 
AND assessment 

41 2 0 

 
Sökord och resultat: 
Academic Search Elite 

 

   

Telephone  advice* AND  nurse* 33 3 0 
Telephone  advice* AND  care* 46 2 0 
Telephone  triage* AND assessment* 12 3 0 
Telephone* AND demand* AND nurse* 29 2 1 
Ethical dilemma* AND telenurs* 3 1 1 
Self-care* AND telenurs* 5 1 0 

    
Sekundär sökning  2 2 

 Total: 31 12 

 
 
* Asterix; symbol för trunkering på CINAHL och Academic Search Elite.  
** Sökning specificerades till Telephone* AND nurse* AND care* AND triage* vilket resulterade i 149 
träffar.  
 

Analys 
Friberg (2006) beskriver hur analys av valda kvalitativa vetenskapliga artiklar för 
litteraturöversikter går till, då likheter och/eller skillnader identifieras i varje artikels 
resultat. I analysarbetet av artiklarna analyserades först helheten för att få en 
övergripande förståelse för vad artiklarna handlade om, sedan plockades delar ut och en 
ny helhet skapades. Varje artikels resultat översattes och skrevs ut för att sedan klippas 
isär och läggas in under de nya kategorier som skapats. I analysförfarandet har 
artiklarna jämförts avseende aspekter som har betydelse för syftet vilket sedan sorterats 
in under nya kategorier och underkategorier. Det är i resultatet som denna nya helhet 
beskrivs (a a).  
 
Som Friberg (2006) rekommenderar har artiklarna lästs ett flertal gånger för att få en 
god inblick i dess innehåll samt genomförande av en kvalitetsgranskning på varje 
enskild vald artikel. Litteraturöversiktens syfte belyser sjuksköterskors bedömning. 
Termen bedömning har funnits i åtanke under analysarbetet för att så betydelsefull 
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information som möjligt, relaterat till studiens syfte, inkluderats. En mall över valda 
artiklar har uträttats för att få en schematisk bild över valt material. I mallen förklaras 
bland annat artiklarnas syfte, metod samt resultat (bilaga 1).  

Etiska överväganden 
 
Det grundläggande dokumentet vad beträffar etiska riktlinjer för humanforskning är 
Helsingforsdeklarationen, ursprungligen antagen av World Medical Association 1964 
(Medicinska forskningsrådet, 2000). Helsingforsdeklarationen betonar forskarens 
ansvar för riktigheten i resultaten och för tolkningen av dessa. Detta tas hänsyn till i 
litteraturöversikten.  Valda artiklars resultat respekteras genom att de ej på något sätt 
förvridits. Det är även enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729) brottsligt att plagiera 
text och anses av MFR, Medicinska Forskningsrådet (2000), som fusk och ohederligt, 
likaså är fabricering av data samt förvrängning av forskningsprocessen genom att 
exempelvis genom felaktig användning av metodik eller bedräglig analys av data som 
avsiktligt förvränger tolkningen. Vid genomförande av litteraturöversikt krävs inte ett 
godkännande av etisk kommitté. 
 
Av de artiklar som inkluderats i resultatet har åtta fått ett godkännande från etisk 
kommitté. Resterande fyra har inte ansökt om godkännande från etisk kommitté. Det 
står dock tydligt förklarat i metodavsnitten att etiska överväganden tagits hänsyn till. 
Informanterna har frivilligt deltagit i studierna och de kunde när som helst under 
studiens gång avbryta sin medverkan. Detta gör att de fyra artiklar klarar granskningen 
och är av tillräckligt god kvalité för att inkluderas i litteraturöversiktens resultat.  

RESULTAT 

I resultatet återfinns två huvudkategorier som påverkar sjuksköterskornas bedömning; 
Etiska dilemman och Redskap för bedömning och dess underkategorier, se figur 1. 
Figur 2 presenterar valda artiklar och var de återfinns i kategorierna.  
 
 

Etiska dilemman Redskap för bedömning 
 

Tillgänglighet 
 

Behov av att lyssna och visualisera 

När åsikter skiljer sig åt Den vårdsökande som redskap 
 

Ansvar för de vårdsökande Beslutstödsystem 
 

Andrahandskonsultation  
 

Genus och kulturella aspekter  

 

Figur 1. Kategorier med underkategorier 
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 Etiska dilemman Redskap för bedömning 
Edwards, 1994 x x 

Edwards, 1998 x x 

Holmström, 2007  x 

Holmström & Dall’Alba, 2002 x x 

Holmström & Höglund, 2007 x x 

Höglund & Holmström, 2008                                         x  

Kaminsky, et.al., 2008  x 

O’Cathain, et.al., 2004  x 

Pettinari & Jessopp 2001 x x 

Ström et.al, 2006  x  

Wahlberg et. al. 2003 x x 

Wahlberg et.al., 2005 x x 

 

Figur 2. Presentation av vilka artiklar som återfinns under kategorierna 
 

Etiska dilemman 

Tillgänglighet 

Essensen av mötet via telefon var för sjuksköterskor de motstridiga kraven av att både 
vara vårdare och gatekeeper (Holmström & Dall’Alba, 2002 ). I studien av Wahlberg, 
Cedersund och Wredling (2003) menades att sjukvårdssystemets neddragningar 
resulterat i ökade krav. Dessa ökade behov kunde vara från vårdsökande som inte hade 
någon annanstans att vända sig. Sjuksköterskorna kände att de ville ge varje 
vårdsökande den tid som behövdes för en tillfredställande konsultation. Samtidigt 
krävdes att samtalen hölls så korta som möjligt på grund av andra samtal som stod på 
kö (Holmström & Dall’Alba, 2002). Ström, Marklund och Hildingh (2006) belyser hur 
varje samtal tidigare fick ta den tid som behövdes, något som dock hade förändrats över 
tid. 
 
Sjuksköterskor kände sig fort stressade om telefonkön var lång, vilket kunde resultera i 
att de gick miste om viktig information från de vårdsökande. Om väntetiden var lång 
fanns en risk att de vårdsökande blev irriterade och detta kunde medföra att 
konsultationen förkortades för att de vårdsökandes irritation skulle minskas (Wahlberg, 
et. al., 2003). 
 
Ibland var telefonsjuksköterskor tvungna att ta hand om och bedöma samtal från 
personer som inte ringde in på grund av sjukdom eller hälsoproblem. Dessa personer 
saknade bara någon att anförtro sig åt och prata med. Samtalen var ofta både tids - och 
tålamodskrävande och om det samtidigt var många samtal i kö behövde samtalet 
avslutas på ett så artigt och smidigt vis som möjligt (Holmström & Dall’Alba, 2002). 
Sjuksköterskor kände att de ville hjälpa dessa personer om tid fanns att tillgå, men 
ansåg att deras kompetens som sjuksköterskor inte alltid behövdes (a a).  
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När det var ont om tid till läkare som hade jour på kvällar eller helger, behövde tiderna 
sparas till de vårdsökande som verkligen behövde dem. Sjuksköterskor kände dock att 
de vårdsökande hade rätt till en snabb och korrekt hantering av sina problem. En 
konflikt uppstod då mellan att göra vad som ansågs bäst för de vårdsökande och vad 
vården faktiskt hade att erbjuda – detta liknades vid att vara en gatekeeper (Holmström 
& Dall’Alba, 2002). Bedömningen påverkades således av hur tillgängligheten till 
sjukvård såg ut (Wahlberg, Cedersund & Wredling, 2005). 

När åsikter skiljer sig åt  

Ofta kan de vårdsökande redan ha bestämt sig för att komma in till akutmottagning och 
då kan det vara problematiskt för sjuksköterskor att övertyga om att istället uppsöka 
vårdcentral eller utföra egenvård (Wahlberg, et. al., 2003). Enligt Holmström och 
Dall’Alba (2002) fanns en uppfattning att det skulle vara lättare om samtliga som 
ringde fick möjlighet att träffa en läkare, samtidigt som det önskades att de vårdsökande 
skulle få ta del av sjuksköterskornas egenvårdsråd. När sjuksköterskor kände sig trötta 
var det enklare att ge de vårdsökande läkartid, även om dem egentligen borde ha fått 
egenvårdsråd (a a).  
 
Att samtala med de vårdsökande som uppträdde aggressivt och ilsket beskrevs som ett 
problem. Alla vårdsökande var inte tillfreds med de egenvårdsråd som erbjöds och inte 
heller alltid med hälso- och sjukvårdssystemet som organisation. De vårdsökande ville 
ibland inte lyssna på råden och gav då oförskämda och aggressiva kommentarer 
(Holmström & Dall’Alba, 2002). Aggressivitet hos de vårdsökande kunde medföra att 
de inte tog till sig eller lyssnade på informationen som gavs, vilket upplevdes som 
otillfredsställande för de vårdsökande. Sjuksköterskor upplevde detta som stressfullt 
(Wahlberg, et.al., 2003). En medvetenhet fanns om att ilskan inte var riktad mot 
sjuksköterskorna personligen, men en obehaglig känsla uppstod ändå för att de 
upplevde att de trots allt befunnit sig i en utsatt position (Holmström & Dall’Alba, 
2002).  

Ansvar för de vårdsökande 

Sjuksköterskor ansvarade för bedömningen av de vårdsökande som identiteten inte 
kunde säkerställas på. Detta då de vårdsökande endast uppgav namn och personnummer 
för att inget annat sätt att identifiera sig på fanns över telefon. Det här skapade etiska 
dilemman, då hela telefonsjuksköterskeservicen skulle kunna ses som oetisk 
(Holmström & Höglund, 2007).   
 
Sjuksköterskorna uttryckte att de kände ett stort ansvar för de som sökte vård. 
Upplevelsen av ansvaret motiverades av det faktum att en felbedömning kunde resultera 
i en ogynnsam rapportering till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och i 
värsta fall leda till fråntagande av legitimationen (Edwards, 1994; Holmström & 
Dall’Alba, 2002). Den bedömning av de vårdsökande som gjordes var sjuksköterskorna 
tvungna att kunna svara för. Om inte sjuksköterskor kan svara för beslut de tagit kan 
problem uppstå (Ström, et.al., 2006).  Vidare i studien beskrevs vikten av att 
dokumentera, speciellt om något kändes konstigt med en situation, då sjuksköterskor 
gärna ville gardera sig i händelse att något skulle inträffa (a a).  
 



 

 10 

En känsla av utsatthet var vanligt förekommande då det fanns rädslor att något hemskt 
skulle hända med exempelvis barn, eller att sjuksköterskorna skulle bli beskyllda för 
felbedömningar (Edwards, 1994). Det var enligt Edwards (1994) därför den säkra vägen 
ibland valdes, för att skydda sig själva. En rädsla att missbedöma situationer fanns alltid 
med under bedömningen och närvarade under varje samtal (Holmström & Dall’Alba, 
2002).  
 
Enligt Edwards (1994) upplevde flera sjuksköterskor ångest över det ansvar de kände 
för bedömningens resultat. I Wahlberg, et.al., (2003) beskrivs att sjuksköterskor ofta 
inte hade någon att konsultera, då de satt ensamma vid telefon. De fick heller ingen 
feedback och visste därför inte vad som hände efter att samtalen avslutats. 
Sjuksköterskorna frågade sig huruvida de gett korrekta råd, om bedömningen varit 
adekvat och om informationen uppfattats av de vårdsökande (a a). Även i studien av 
Ström, et.al., (2006) beskrevs hur sjuksköterskorna ibland undrade om de gjort en 
adekvat bedömning eller inte men att de då diskuterade detta med varandra. Det fanns 
ingen prestige i att konsultera sina kollegor.  
 
Att misstolka de vårdsökandes signaler och inte få hela bilden upplevdes som ett 
orosmoment av sjuksköterskorna (Edwards, 1994). De vårdsökande kunde ge skilda 
uttryck av symtomens svårighetsgrad, då vissa överdrev symtomen medan andra 
bagatelliserade dem (Edwards, 1994; Pettinari & Jessop, 2001; Wahlberg, et.al., 2003). 
Bedömningen kunde därför påverkas av att viss information gick förlorad (Wahlberg, 
et.al., 2003).  

Andrahandskonsultation 

De som ringde telefonrådgivning var inte alltid de som behövde vård. Vanligtvis 
önskade sjuksköterskor att få tala direkt med de som var i behov av vård, även om det 
inte var de som ringde. Dilemman kunde uppstå när vuxna ringde åt andra vuxna, som 
när hustrun ringde åt sin make, eller föräldrar ringde åt sina vuxna barn (Holmström & 
Höglund, 2007).   
 
Ibland kunde anhöriga ringa för att få en läkartid åt en person med ett vårdbehov. De 
här personerna visste inte alltid om att någon ringt åt dem. Ett sätt att hantera sådana 
situationer, enligt sjuksköterskorna, var att istället försöka få tala med den som behövde 
vård (Holmström & Höglund, 2007). Wahlberg, et.al. (2003) beskrev liknade 
situationer där det ansågs svårt att basera besluten på vad tredje part berättade.   

Genus och kulturella aspekter 

I en studie av Höglund och Holmström (2008) beskrevs att en samhörighet mellan 
kvinnliga vårdsökande och kvinnliga sjuksköterskor fanns. De här samtalen upplevdes 
lättare och mer följsamma i jämförelse med samtal från manliga vårdsökande. En 
uppfattning fanns att kvinnliga vårdsökande uttryckte mer känslor under samtalet och 
var inte lika krävande. Kvinnorna höjde heller inte rösten i samma utsträckning eller var 
lika arga som männen. Sjuksköterskorna trodde att de manliga vårdsökande var de som 
mest troligen försummade sina egna signaler av sjukdom, även vid allvarliga symtom. 
De kvinnliga sjuksköterskorna upplevde att deras expertis, utbildning och 
professionella erfarenhet inte var av värde för manliga vårdsökande. Manliga 
vårdsökande ansåg sig ha företrädesrätt i tolkning av sina symtom, detta trots att de 
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pratade med utbildade och erfarna sjuksköterskor (Höglund & Holmström, 2008).  
 
De i Sverige som är i behov av vård kommer ibland från en kultur där könsnormer är 
hierarkiskt ordnade, kvinnan underordnad mannen. Detta kunde resultera i att kvinnor 
från dessa kulturer inte tilläts kontakta den svenska vården (Holmström & Höglund, 
2007). Istället var det familjens ”överhuvud”, det vill säga mannen, som ringde till 
telefonrådgivningen (Holmström & Höglund, 2007; Höglund & Holmström, 2008). När 
dessa män ringde åt kvinnan eller åt sina barn kunde de inte alltid svara på frågorna 
som ställdes och de kunde heller inte alltid beskriva symtomen som kvinnan eller barnet 
visade. Detta gjorde bedömning och prioritering av hälsotillstånden problematiska och i 
sådana situationer försökte sjuksköterskorna tala med den som var i behov av vård, men 
fick inte alltid tillåtelse till detta (Höglund & Holmström, 2008). Under samtal med 
vårdsökande från andra länder kunde det finnas språkbarriärer som där missförstånd lätt 
kunde uppkomma mellan de vårdsökande och sjuksköterskorna, vilket utgjorde en risk 
för sjuksköterskorna att fatta fel beslut (Wahlberg, et.al.,2003).  

Redskap för bedömning 
Då ett fysiskt möte saknas, som vid telefonrådgivning, är det inte möjligt att identifiera 
de vårdsökandes problem genom visuell observation (Pettinari & Jessopp, 2001). Att 
inte ha möjlighet att se de vårdsökande under konsultationen var ett problem som 
försvårade beslutsfattandet. Avsaknaden av visuell kontakt gjorde att 
telefonsjuksköterskor gick miste om den vårdsökandes kroppsspråk, vilket försvårade 
bedömningen (Wahlberg, et. al., 2003). Sjuksköterskor kunde alltså inte se den 
vårdsökandes ansikte och därigenom inte dennes reaktion, såsom emotionella 
reaktioner, vilket tydligt hade kunnat observeras vid ett fysiskt möte (Holmström & 
Höglund, 2007). 
 
Avsaknaden av den visuella kontakten betyder enligt Pettinari och Jessopp (2001) att 
sjuksköterskor måste lita starkt till vad de hör då vissa fysiska tecken kan identifieras 
enbart genom att lyssna. Enligt Wahlberg et al. (2003) och Edwards (1998) strävade 
sjuksköterskor efter att skapa en bild av vad de vårdsökande beskrev. Att ha förmåga att 
tolka det som inte sägs verbalt och att kunna läsa mellan raderna anses viktigt i 
bedömningen av de vårdsökandes situation (Wahlberg, et.al., 2005).  

Behovet av att lyssna och visualisera 

Då telefonsjuksköterskor inte ser de vårdsökandes ansiktsuttryck eller kroppsspråk 
förutsattes de lyssna aktivt, ha ett sharp ear. Detta kunde liknas vid att vara blind eller 
att vandra i mörker (Holmström & Dall’Alba, 2002). Att vara lyhörd och uppmärksam 
på det som inte nämndes av de vårdsökande, ansågs vara viktiga kvaliteter att inneha, 
detta för att kunna hjälpa de vårdsökande på bästa sätt. Det här kunde dock vara svårt 
att utveckla (Wahlberg, et.al., 2003; Holmström & Dall’Alba, 2002). Kunskap som att 
läsa mellan raderna, bilda en egen uppfattning om vad som pågår samt fånga alla 
signaler, var något som erhölls genom erfarenhet enligt en studie av Holmström och 
Dall’Alba (2002).  
 
Att det inhämtades information från endast en källa, det vill säga de vårdsökandes egna 
ord och uttryck, utgjorde en risk för felbedömningar (Holmström & Höglund, 2007; 
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O’Cathain, Sampson, Munro, Thomas & Nicholl, 2004). De vårdsökande kunde 
beskriva sina problem på olika vis och bedömningen gjordes endast utifrån den 
beskrivningen (Wahlberg, et.al.,2003). Den vårdsökande kunde även ge ett falskt 
intryck om hur allvarlig situationen var. Detta försvårade bedömningen om huruvida de 
vårdsökande var i behov av att träffa läkare eller sjuksköterska (Edwards, 1998).  
 
Edwards (1998) beskrev hur sjuksköterskor strävade efter att försöka visualisera och 
sätta problemet i sitt sammanhang för att kunna göra en holistisk, istället för en 
patologiskt fokuserad, bedömning. Sjuksköterskor var beroende av kvaliteten på 
informationen de fick från de vårdsökande och var medvetna om att visualiseringen 
endast var en uppskattning av hur verkligheten såg ut (a a).  
 
Pettinari och Jessopp (2001) beskrev att tiden för bedömning kunde förlängas av att 
sjuksköterskor inte kunde se de vårdsökande. Vid avsaknad av visuella referenser 
behövdes mer tid för att kunna bedöma situationen. Ett fysiskt möte kunde innebära att 
de förlitade sig på enbart visuella referenser, vilket ibland gjorde att situationen 
bedömdes allt för snabbt. Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning upplevde 
att bedömningsprocessen kunde liknas ett detektivarbete i och med att de noggrant fick 
lyssna och ställa frågor. Vissa sjukdomstillstånd krävde en mer detaljerad utfrågning än 
vid fysiska möten (a a). Då krävdes det att adekvata frågor ställdes till de vårdsökande 
(Wahlberg, et.al., 2003; Pettinari & Jessopp, 2001). Genom detta kunde ledtrådar hittas 
om hur de skulle bedöma situationerna (Kaminsky, Rosenqvist & Holmström, 2008). 
Ledtrådarna kunde finnas i personens röstläge, ordval, om orden matchade känslan eller 
om det fanns oenighet (Pettinari & Jessopp, 2001). Efter att sjuksköterskorna fått de 
första ledtrådarna kunde beslut tas om de vårdsökande skulle få en tid eller ges 
egenvårdsråd (Kaminsky, et.al., 2008). För att de skulle få rätt information och därmed 
kunna göra en korrekt bedömning, var de tvungna att på något vis försäkra sig om att de 
vårdsökande förstått frågorna (Wahlberg, et.al., 2003).  

 
Telefonsjuksköterskor kunde även lyssna efter de vårdsökandes andningsfunktion för 
att bedöma situationen (Edwards, 1994; Pettinari & Jessopp, 2001; Kaminsky et.al., 
2008). Kunde de vårdsökande tala klart och tydligt i hela meningar utan att bli 
andfådda, med andra ord, har personen god andningskontroll? (Edwards, 1994; Pettinari 
& Jessopp, 2001).  Enligt Pettinari & Jessopp (2001) berättade sjuksköterskor att de 
ibland bedömde situationen som akut, enbart genom att lyssna på andningen, som då 
varit ansträngd.  

 
Att utveckla en känslighet för att fånga upp ljud tycks vara viktigt. Då samtal rörde små 
barn kunde sjuksköterskor samtidigt som personen beskrev barnets åkomma, lyssna 
efter ljud från barnet i bakgrunden, för att underlätta bedömningen. Bakgrundsljuden 
kunde även bidra till att fastställa samtalets allvarlighetsgrad och allvaret i situationen 
kunde ifrågasättas om de vårdsökandes påståenden och bakgrundsljuden motsade 
varandra. Om situationen till en början verkade så pass akut att en ambulans kunde 
behöva tillkallas och om sjuksköterskorna senare under samtalet hörde fniss och skratt, 
kunde situationen bedömas som mindre allvarlig mot vad som först förmodats (Pettinari 
& Jessopp, 2001).  
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Den vårdsökande som redskap 

Smärta upplevdes svårbedömt då smärta kan ge fysiska symtom så som blekhet och 
svettningar, vilket var svårt att få en uppfattning om genom telefonkonsultation. För att 
kunna bilda en uppfattning om graden av smärta krävdes att sjuksköterskorna ställde en 
rad frågor för att få fram huruvida smärtan påverkade det dagliga livet eller om 
analgetika brukats. Att lokalisera var på kroppen smärtan de vårdsökande beskrev kom 
ifrån, var en utmaning för sjuksköterskor vid bedömning via telefon (Pettinari & 
Jessopp, 2001). Vidare beskrevs olika tillvägagångssätt som kunde användas. 
Exempelvis kunde det handla om att nyttja sin egen kropp som ett verktyg för 
lokalisering av de vårdsökandes upplevda smärta. Sjuksköterskor kunde använda en 
teknik där de samtidigt speglade rörelsen i instruktionerna de gav de vårdsökande på sig 
själva, för att fastställa platsen för smärtområdet. Vid smärtor på magen kunde naveln 
användas som utgångspunkt. Berättade de vårdsökande att smärtan kom ca 5 cm höger 
från naveln, kunde smärtområdet lokaliseras. Ett annat sätt att bedöma smärta var att be 
de vårdsökande utöva fysiska övningar, exempelvis vrida huvudet och berätta när 
smärta uppstod. Ibland kunde det hjälpa om de vårdsökande hade en annan person i sin 
närhet som kunde utföra de tester som sjuksköterskorna själva normalt skulle ha utfört 
om de varit där hos de vårdsökande. Sådana tester bidrog till att urskilja möjliga 
sjukdomar och underlättade bedömningsprocessen (a a). 
 
Hudutslag var också något som var svårt att bedöma (Wahlberg, et.al., 2003; Pettinari 
& Jessopp, 2001). Om de vårdsökande hade utslag, kunde sjuksköterskor be dem att 
känna på utslagen för att fastställa om dessa var upphöjda eller inte. Detta gjordes om 
de vårdsökande själva inte kunde beskriva utslaget genom enbart observation. 
Detaljerade frågor som dessa, var inte en del av beslutstödsystemet, utan något som 
utvecklades från sjuksköterskor själva utifrån erfarenhet de införskaffat (Pettinari & 
Jessopp, 2001). 

Beslutstödsystem 

Beslutstödsystemet skulle strukturera samtalen genom att uppmana sjuksköterskorna att 
ställa frågor, ge dem ett slags manus för att få fram relevant information från de 
vårdsökande (O’Cathain, et.al., 2004). Datorprogrammet gjorde det lättare att vara 
konsekvent och användes även som ett skyddsnät för de vårdsökande och för 
sjuksköterskorna. Det fanns en medvetenhet om att sjuksköterskorna hade olika kliniska 
bakgrunder och de kände då att programmet hjälpte dem att skapa en konsekvent 
rådgivning, i och med den stora variation hälsoproblem som hanterades. Vidare i 
studien beskrev sjuksköterskorna att programmet försäkrade att de mest passande och 
säkra råden gavs samt att alla potentiella hälsoproblem togs med. Det uttrycktes att 
vissa råd som gavs utan användande av programmet inte var evidensbaserade, därför 
var det en säkerhet med programmet, då det garanterade detta (a a).  
 
Vissa hälsoproblem visste sjuksköterskorna inte hur de skulle hantera. Programmet var 
då till hjälp när deras kunskap och erfarenhet inte räckte till (O’Cathain, et.al., 2004: 
Holmström, 2007). Dock framkom i studien av O’Cathain, et.al., (2004) att programmet 
användes som ett hjälpmedel som endast styrkte bedömningen, då sjuksköterskorna 
menade att det kliniska bedömningsbeslutet låg hos dem själva. Vidare beskrevs att när 
oenighet mellan sjuksköterskor och programmet förekom, kunde beslutstödets 
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rekommendation ibland förbises. Om programmet ansåg att de vårdsökandes problem 
hade hög prioritet, kunde sjuksköterskorna ändra till en lägre prioritet om programmets 
bedömning skilde sig från deras egen åsikt. Denna möjlighet bidrog till att de upplevde 
att det slutligen var dem själva som fattade besluten (a a).  
 
Enligt O’Cathain, et.al. (2004) och Holmström (2007) fick beslutstödsystemet en större 
roll då sjuksköterskor kände sig trötta, när utbrott av exempelvis influensa förekom 
eller när media upplyst om ett nytt virus eller liknande. Programmet användes då som 
ett slags minnesverktyg snarare än som ett beslutstöd (Holmström, 2007). Det beskrevs 
att programmet kunde användas för att kontrollera att inte viktiga frågor hade missats. 
Programmet användes för att ställa frågorna i rätt ordning. Sjuksköterskor beskrev 
också att programmet användes sent på kvällen då de kände sig trötta och när samtal 
handlade om barn (a a). 
 
Vidare beskrevs att programmet och sjuksköterskorna inte alltid var kompatibla, då en 
diagnos eller ett symtom som eftersöktes inte kunde hittas, vilket upplevdes som 
frustrerande. Mycket information saknades i programmen och de uppdaterades inte 
ordentligt (Holmström, 2007).  
 
Olika sjukdomstillstånd kan ha liknande eller samma symtom, vilket skapade problem 
om enbart beslutstödsystemet användes, då programmet inte kände till den 
underliggande orsaken. Exempelvis behövde inte bröstsmärta ha en kardiologisk orsak 
utan kunde tyda på dyspepsi. Detta kunde sjuksköterskorna endast få reda på genom att 
ställa djupare frågor (O´Cathain, et.al., 2004).  

DISKUSSION 

Metod 
För att belysa vad som påverkar sjuksköterskors bedömning vid telefonrådgivning 
valdes litteraturöversikt som metod med en kvalitativ aspekt som syftar till att beskriva 
och tolka människors upplevelser samt skapa förståelse (Friberg, 2006). Därav har 
enbart kvalitativa artiklar inkluderats i resultatet. I studien var det sjuksköterskors 
upplevelser det fokuserades på. Det är utifrån deras upplevelser som möjligheter och 
hinder belyses i bedömningsprocessen.  
 
En litteraturöversikt har som mål att kartlägga kunskapsläget inom ett visst fält vilket 
ger kunskap som kan påverka det praktiska vårdarbetet på olika vis (Segesten, 2006). 
Metoden valdes för att få en överskådlig bild av hur forskningen bedrivits inom ämnet 
telefonrådgivning och har ansets passande för studiens syfte.  
 
Syftet var att belysa vad som kan påverka sjuksköterskors bedömning vid 
telefonrådgivning. Innan syftet identifierades söktes tidigare forskning om ämnet 
telefonrådgivning. I de lästa artiklar framkom att begreppet bedömning var något som 
togs upp och verkade vara en viktig del av sjuksköterskors arbete. Därför valdes 
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bedömning att lyftas fram i litteraturöversikten. Intresset för begreppet bedömning 
stärktes av att media vid ett flertal tillfällen belyst vikten av sjuksköterskors bedömning 
vid telefonrådgivning. Därav fokuserades det enbart på bedömning vid analys av valda 
artiklar och utformning av resultatet i litteraturöversikten.  

Med begreppet bedömning i åtanke skapades kombinationer av sökord. Assessment 
inkluderades i flertalet artikelsökningar. Dock insågs att det kunde begränsa tillgången 
till antalet artiklar och därför exkluderades assessment i vissa sök-kombinationer för att 
hitta lämpliga artiklar om telefonrådgivning. Detta gav möjlighet att leta efter begreppet 
i artiklarna.  Artiklarna har eftersökts i EBSCO och CINAHL som fokuserar på artiklar 
i ämnet omvårdnad. Enligt Friberg (2006) bör en sekundär sökning i artiklars 
referenslistor göras för att få ytterligare förslag på relevant forskning och litteratur. Den 
sekundära sökningen av funna artiklars referenslistor gav två artiklar som kom att 
användas i resultatet. Artikeln från Edwards (1998) bygger på en tidigare artikel av 
författaren från 1994. Artikeln från 1994 förklarade metoden som använts i studien och 
var nödvändig för att förstå och analysera artikeln från 1998 skriven av samma 
författare. 

Artiklarna som valts för studien har kvalitativ ansats då litteraturöversikten fokuserat på 
att visa ett resultat baserat på sjuksköterskors erfarenheter då ämnet omvårdnad bäst 
kan beskrivas utifrån en subjektiv upplevelsevärld. Därav har kvantitativa artiklar 
exkluderats. Ytterligare artiklar som exkluderats har varit forskning som gjorts innan 
1990-talet. Detta kan ha varit en begränsning i litteraturöversikten då relevant 
information kanske skulle ha kunnat bidra till resultatet ytterligare. Trots detta anses det 
bra att de artiklar som valts till resultatet belyser hur telefonrådgivning ser ut idag, då 
telefonrådgivningen såg annorlunda ut då än vad det gör idag och var heller inte lika 
utbrett.  

De flesta av de valda artiklarna var studier från Sverige och England där forskning om 
telefonrådgivning verkar vara mer utbrett jämfört med andra delar av världen. Det fanns 
dock ingen förutbestämd intention att artiklarna skulle vara från dessa länder. 
Artiklarnas språk har varit på engelska och en stor försiktighet har tagits vid 
översättning då en risk föreligger för misstolkning då det engelska språket inte är vårt 
modersmål.  

Efter genomläsning av valda artiklar gjordes en kvalitetsgranskning av studierna. 
Fribergs (2006) modell användes sedan i analysförfarandet vilken är beskriven i 
metodavsnittet. Analysförfarandet utmynnade i två kategorier; Etiska dilemman och 
Redskap för bedömning. Efter analysen av valda artiklar gjordes en mall som beskriver 
artiklarnas metod, syfte och resultat. 

Resultat 
 

Syftet med studien var att belysa vad som kan påverka sjuksköterskors bedömning vid 
telefonrådgivning. Av resultatet har det framkommit att telefonsjuksköterskor befinner 
sig i en situation där de har krav på sig från tre håll. Detta kan ses som en slags triangel 
där sjuksköterskor befinner sig i mitten och slits mellan vad som förväntas av dem i sin 
profession, de vårdsökandes agenda och organisatoriska krav. Tillgängligheten är 
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begränsad på grund av att läkare endast kan ta emot ett visst antal patienter per dag. 
Dock beskriver Wahlberg, et.al. (2003) hur de vårdsökande redan kan ha bestämt sig 
för att få en läkartid innan kontakt med vården. Den limiterade tillgängligheten är något 
sjuksköterskor hela tiden är medvetna om under samtalet och är något de måste ta 
hänsyn till. Sjuksköterskor vill inte göra de vårdsökande som önskar tid besvikna, men 
måste samtidigt tänka på att endast ge läkartider till de vårdsökande där egenvårdsråd 
inte räcker till. En konflikt uppkommer då mellan att göra vad som utifrån 
sjuksköterskors medicinska bedömning anses bäst för varje vårdsökande och vad 
vården faktiskt har att erbjuda. I denna situation agerar sjuksköterskor i en slags 
gatekeeper-roll (Holmström & Dall’Alba, 2002).  
 
Organisationen förväntar sig ofta att telefonsjuksköterskor ska ta hand om ett visst antal 
samtal per timma. Wahlberg (2007) refererar till nätverket TelefonRådgivning Inom 
Hälso- och Sjukvård, TRIHS, som anser att 6-8 samtal per timma inklusive 
dokumentation är rimligt för en telefonsjuksköterska att ta hand om. Verkligheten ser 
dock inte ut så i många fall då antalet samtal kan överstiga den siffran. Förväntningarna 
på att ta hand om ett visst antal samtal per timma kan utgöra en stressfaktor, vilket kan 
medföra att samtalet påskyndas. Bonander och Snellman (2007) beskriver att detta kan 
kopplas till de vårdsökandes upplevelser av att vara åsidosatta.  
 
Bonander och Snellman (2007) beskriver att sjuksköterskors upplevda stress kan leda 
till att de vårdsökande undanhåller information. Detta på grund av att de vårdsökande 
känner av stressen sjuksköterskor förmedlar. Resultatet visar att otillräcklig information 
bidrar till att sjuksköterskors bedömning försvåras, då de till stor del är beroende av vad 
de vårdsökande, deras enda källa till information, har att berätta (Holmström & 
Höglund, 2007; O’Cathain, et.al., 2004). Det optimala anses vara att sjuksköterskor får 
så många pusselbitar som möjligt för att viktiga delar i de vårdsökandes situation inte 
ska gå förlorade.  
 
Att behöva ta beslut, ibland fattade på bristfällig information, är en av många 
stressfaktorer som förstärker sjuksköterskornas känslor av att eventuellt ha gjort en 
felaktig bedömning.  Resultatet visar att känsla av ansvar och ångest är starkt relaterad 
till oron att göra felaktiga bedömningar, som i sin tur skulle kunna leda till en 
reprimand i form av fråntagande av legitimation (Edwards, 1994; Holmström och 
Dall’Alba, 2002).  
 
Upplevelsen av stress kanske inte alltid behöver influera bedömningsprocessen. Hur väl 
stressen hanteras och hur effektivt relevant information erhålls, avgör hur lång tid 
samtalet behöver ta. Det menas därför att sjuksköterskors yrkeserfarenhet spelar en stor 
roll för hur de utvecklar sin samtalsmetodik. Därför anses det också viktigt att 
telefonsjuksköterskor lär sig dölja sin stress då den kan påverka de vårdsökande 
negativt. Här kommer dock den mänskliga faktorn in om vad som är möjligt och hur 
stora krav det egentligen kan ställas på telefonsjuksköterskor.  
 
Att arbeta som telefonsjuksköterska innebär mycket ensamarbete och det kan därför 
vara svårt att konsultera med kollegor angående beslut som fattas. Att få veta om det 
beslut som fattats är korrekt är inte alltid enkelt inom telefonrådgivning då feedback 
ibland inte finns att tillgå (Wahlberg et.al, 2003). Ångestkänslan av att eventuellt ha 
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gjort en felaktig bedömning kan förstärkas på grund av detta. Att få tid till att reflektera 
och få prata om sina känslor, tankar och funderingar under arbetspasset anses därför 
viktigt för sjuksköterskors välmående, ett sätt att undvika att behöva vara ensam med 
sin ångest.  
 
Känsla av ansvar och oro gör, enligt visat resultat, att sjuksköterskor ofta väljer den 
säkra vägen och ger de vårdsökande en läkartid (Edwards, 1994). Detta kan leda till att 
organisationens effektivitetskrav motarbetas och således öka belastningen på 
vårdcentraler och akutmottagningar. Möjlighet till feedback och reflektion anses stärka 
sjuksköterskors självförtroende i bedömningar de gjort. Risken att sjuksköterskor går 
den säkra vägen minskas troligtvis genom ett gott självförtroende och så även den risk 
att de vårdsökande, som egentligen är i behov av egenvårdsråd, inkommer till någon av 
vårdinstanserna. Egenvårdsråd är något som dock enligt Wahlberg och Wredling (2001) 
uppskattas av många vårdsökande på grund av tidssparande och ekonomiska aspekter. 
Att egenvårdsråd till stor grad är uppskattade kan kännas skönt för sjuksköterskor att ha 
i åtanke vid bedömning.  
 
Enligt Omery (2003) anser sjuksköterskor som inte arbetar med telefonrådgivning att 
telefonsjuksköterskor inte kan göra adekvata bedömningar på grund av att de inte ser de 
vårdsökande. Holmström och Dall’Alba (2002) menar dock att sjuksköterskor visst har 
möjlighet att göra adekvata bedömningar, men då krävs att de har en god förmåga att 
lyssna, ett sharp ear, samt besitter en förmåga att visualisera situationen. Detta för att 
hjälpa de vårdsökande på bästa möjliga vis. Wahlberg (2007) beskriver ett sätt för 
sjuksköterskor att utveckla deras förmåga och det innebär att lyssna på deras egna 
autentiska samtal för att förbättra sina kommunikationsfärdigheter. Att lyssna på egna 
samtal ger sjuksköterskor insyn i hur de vårdsökande bemöts och de får på så sätt 
tillfälle att reflektera över sitt agerande. Möjligheten ges då att fundera över vad som är 
positivt gällande bemötandet och vad som eventuellt behöver förbättras. Som Bonander 
och Snellman (2007) skriver kan de vårdsökande känna sig kränkta, ledsna och 
nedtryckta om sjuksköterskor har en överlägsen eller avvisande inställning under 
samtalet. Att sjuksköterskor görs medvetna om hur de uppfattas kan göra att ett sådant 
bemötande undviks under kommande samtal.  
 
Telefonrådgivning kan minska risken att bedömningen av vårdsökande går för fort, 
vilket kan vara fallet vid ett fysiskt möte då det är möjligt att enbart förlita sig på 
visuella referenser (Pettinari & Jessopp, 2001). Avsaknad av visuella referenser kan 
anses vara fördelaktigt för vårdsökande då sjuksköterskor behöver göra en mer 
detaljerad utfrågning samt lägga mer tid åt konsultationen. Det framgår av 
Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) att 
sjuksköterskor ska ha en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som vilar på en 
humanistisk människosyn. Som beskrivet har ofta sjuksköterskor limiterad tid till varje 
samtal och frågan är om en önskvärd helhetssyn av de vårdsökande då alltid är möjlig.  
 
Holmström och Höglund (2007) beskriver ett dilemma som telefonsjuksköterskor står 
inför under varje samtal. Det här dilemmat består i att sjuksköterskor aldrig kan 
säkerställa de vårdsökandes identitet då de bara uppger namn och personnummer. 
Sjuksköterskor kan därför aldrig vara säkra på att det är rätt person de pratar med 
(Holmström & Höglund, 2007).  Sjuksköterskor behöver kunna lita på vad de 
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vårdsökande säger och samtidigt vara medvetna om att de vårdsökande kan komma 
med osanningar. Hälso- och sjukvården lyder under offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) således också telefonrådgivning. Det anses dock tveksamt om det är möjligt 
att följa lagen fullt ut då de vårdsökande inte kan legitimera sig på ett tillförlitligt vis. 
Att stjäla någon annans identitet och på så vis få fram information om denne anses inte 
vara en omöjlighet över telefon. Det är därför viktigt att sjuksköteskor inte lämnar ut för 
mycket information från journalen. Ett förslag skulle kunna vara att en personlig 
sifferkod kopplas till personnumret. Sifferkoden kan användas som en form av 
legitimation. Detta skulle minimera risken för eventuella tveksamheter kring de 
vårdsökandes identitet. 
 
Som visat i resultatet har sjuksköterskor tillgång till redskap som kan hjälpa dem i 
bedömningen. Beslutstödet har visat sig vara en tillgång då den ger konsekvent 
information till de vårdsökande (O’Cathain, et.al., 2004).  Resultatet visar dock att 
programmet mest används sporadiskt som ett stöd då det är sjuksköterskornas åsikt som 
påverkar det slutgiltiga beslutet. Som framgår av resultatet kan inte sjuksköterskor lita 
helt till beslutstödsystemet, då de i så fall kan gå miste om eventuella bakomliggande 
orsaker till det aktuella eller potentiella hälsoproblemet den vårdsökande har, och 
därmed göra en felaktig bedömning (O’Cathain, et.al. 2004; Holmström, 2007). Skulle 
telefonsjuksköterskor enbart lita till beslutstödet skulle hans/hennes kunskaper inte tas 
tillvara. Programmet kan inte kommunicera med de vårdsökande, och därmed inte höra 
exempelvis tonfall, bakgrundsljud eller göra en visualisering av den vårdsökandes 
situation som resultatet visat är viktiga komponenter i sjuksköterskors bedömning. Att 
kombinera användande av programmet tillsammans med att lita till sin egen kunskap 
och ta till vara på sin kliniska erfarenhet ger sjuksköterskan möjlighet att ge de 
vårdsökande en adekvat bedömning.  

KONKLUSION 

Denna litteraturöversikt belyser vad som påverkar sjuksköterskors bedömning vid 
telefonrådgivning. De har i sin bedömning via telefon både möjligheter och hinder. 
Sjuksköterskors möjligheter återfinns bland annat i utvecklande av specifika kunskaper, 
att lyssna och visualisera, som ger resurser för en adekvat bedömning. 
Sjuksköterskornas hinder utgörs exempelvis av stressen och känslan av ansvar de ställs 
inför under bedömningsprocessen. Därför anses det viktigt att framtida forskning 
fokuserar på frågor om hur telefonsjuksköterskor kan hantera stressen och 
ansvarskänslorna för att en bra fysisk- och psykisk arbetsmiljö ska främjas.  
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BILAGA 1 

Mall över artiklar som inkluderats i resultatet 

 
 

 

 Artikel Syfte Metod Resultat 

 
Titel 
 
 
 
Författare 
 
Tidskrift 
 
 
Årtal 

 
Telephone triage: how  
experienced nurses reach 
decisions 
 
Edwards, B.  
 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
1994 

 
Få fram hur erfarna 
triagesjuksköterskor 
för diagnostiska 
resonemang vid 
konsultation över 
telefonen. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie där två 
simulerade samtal 
från personer som 
söker vård på en 
akutmottagning. 

 
Sjuksköterskor ansåg 
att de använde sig av 
en bred och 
sammanhängande serie 
komponenter vid 
triagering. Fem 
kategorier hittades: Att 
fastställa etiologi, 
fastställa inverkan, 
professionell sårbarhet, 
vägleda patientens 
beteende och 
tillgänglighet till 
sjukvården. 

 
Titel 
 
 
 
Författare 
 
Tidskrift 
 
Årtal 

 
Seeing is believing- picture 
building: a key component 
of telephone triage 
 
Edwards, B. 
 
Journal of Clinical Nursing  
 
1998 

 
Artikel beskriver 
tidigare fynd funnit 
av samme författare 
kring en viktig del 
av resonemang 
strategin som 
användes i den 
tidigare studien 
gjord 1994. Denna 
strategi användes av 
sjuksköterskor 
under 
bedömningsprocess
en. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie där två 
simulerade samtal 
från personer som 
söker vård på en 
akutmottagning. 
Sjusköterskorna blev 
tillfrågade att triagera 
tre simulerade 
samtal. Samtalet 
spelades upp för 
sjuksköterskan som 
sedan skulle förklara 
varför hon agerade 
som hon gjorde. 

 
Sjuksköterskan 
kompenserar för 
avsaknaden av 
ansiktskontakt genom 
att skapa en mental 
bild av den som ringer 
och situationen som 
den befinner sig i. 
Detta formar grunden 
för sjuksköterskans 
bedömning av hur akut 
problemet är. 

 
Titel 
 
 
 
 
 
Författare 
 
Tidskrift 
 
Årtal 

 
Decision aid software 
programs in telenursing: not 
used as intended? 
Experiences of Swedish 
telenurses 
 
     Holmström, I. 
 
    Nursing and Health 
Sciences 
 
    2007 
 

 
Utforska hur 
beslutstödsprogram
met används av 
sjuksköterskorna i 
telefonrådgivning 
ur ett 
sjuksköterskeperspe
ktiv. 

 
Kvalitativ 
intervjustudie. 
Sjuksköterskorna 
intervjuades i två 
omgångar. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades 
tematiskt. 

 
Fyra teman 
identifierades: 
Beslutsödet gav stöd 
för bedömningen men 
inte för 
beslutsfattandet; 
Inkonsekvens mellan 
verklighet och 
programmet; 
begränsad support för 
inlärning och 
information; 
Kommunikationsprobl
em och dataprogram.   
Mjukvaran var inte 
anpassad för nuvarande 
klinisk praxis och 
fokuserades mer åt det 
akuta 
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 Artikel Syfte Metod Resultat 

 
Titel 
 
 

 
 
Författare 
 
 
Tidskrift 
 
 
Årtal 

 
Carer and gatekeeper- 
conflicting demands in 
nurses experiences of 
telephone advisory services 
 
Holmström, I. & 
Dall’Alba, G. 
 
Scandinavian Journal 
Caring Science 
 
2002 

 
Hur sjuksköterskor 
upplever mötet med 
patienten vid 
telefonrådgivning. 
 
 

 
Kvalitativ 
intervjustudie med 
en fenomenologisk 
ansats. 
 
 

 
Mötet med patienten 
beskrivs som om att 
det fanns 
motstridiga krav av 
att vara både vårdare 
och gatekeeper. 
Beståndsdelarna i de 
motstridiga kraven 
var; Att läsa mellan 
raderna under 
tidspress, utbilda 
patienterna i 
egenvård samtidigt 
med rädsla för att 
misstolka 
situationen samt 
möta patientens 
tillfredsställelse och 
otillfredsställelse. 
  

 
Titel 
 
 
 
Författare 

 
Tidskrift 

 
Årtal 

 
The faceless encounter: 
ethical dilemmas in telephone 
nursing 

 
Holmström, I. & Höglund, A.  

 
Journal of Clinical Nursing 

 
2007 

  
Presentera fynd från 
studien som är 
designad för att 
beskriva etiska 
dilemman  i form av 
värderingar, normer 
och intressen ur ett 
sjusköterskeperspekt
iv.  

 
Kvalitativ 
intervjustudie med 
12 sjuksköterskor 
mellan åren 2004-
2005.  

 
Fem teman hittades: 
1) Att tala med en 
tredje part. 2) 
Diskutera personliga 
och känsliga 
problem över 
telefonen. 
3)Otillräckliga 
resurser och 
hälsovårdens 
organisation.  4) 
Balansera 
vårdsökarens behov 
av information med 
professionellt 
ansvar. 5) Skillnader 
i att bedöma 
vårdsökarens 
trovärdighet.  
Sjuksköterskorna i 
studien upplevde 
även att  nya etiska 
krav i och med den 
multikulturella  
samhället vi lever i.      

 
Titel 
 
 
 
 
Författare 
 
 
Tidskrift 
 
Årtal 

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

 
 
Höglund, A . & Holmström, I. 

 
 
Journal of Clinical Nursing 
 
2008 

 
Beskriva och 
utforska 
könsaspekter inom 
telefonrådgivning 
upplevt av svenska 
sjuksköterskor.  

 
Kvalitativ 
intervjustudie med 
12 sjuksköterskor.  

 
Fem teman hittades: 
1)Kvinnlig 
underkastelse i 
familjen. 
2)Respektlös i 
samtal med 
kvinnliga 
sjuksköterskor. 3) 
Misstro gentemot 
faderns kompetens. 
4) Motvilliga 
vårdsökare. 5) 
Kvinnliga 
samhörighet mellan 
vårdsökare och 
sjuksköterska.  
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 Artikel Syfte Metod Resultat 

 
Titel 
 
 
 
 
Författare 
 
 
Tidskrift 
 

 
Årtal 

 
Telenurses understanding of 
work: Detective or 
educator? 
 
 
Kaminsky, E., Rosenqvist, 
U. & Holmström, I.  
 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
2008 

 
Att försöka beskriva 
de olika vis som 
sjuksköterskor som 
arbetar med 
telefonrådgivning 
uppfattar sitt arbete.   

 
Kvalitativ 
intervjustudie med 
12 sjuksköterskor 
som arbetade på ett 
callcenter. 

 
Fem kategorier 
hittades: 1) Bedöma, 
hänvisa och ge råd 
till vårdsökaren. 2) 
Ge stöd åt den som 
ringer. 3) Stärka 
vårdsökaren. 4) 
Undervisa den 
vårdsökande. 5) 
Underlätta den 
vårdsökandes 
inlärning.   

 
Titel 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
Årtal 

 
Nurses views of using 
computerized support 
software in NHS Direct 

 
O’Cathain, A., Sampson, F 
C., Munro.J., Thomas, K.J. 
& Nicholl, J.P.  

 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
 
2004 

 
Identifiera  
sjusköterskors syn i 
hur dem upplever att 
det är att använda 
datoriserad 
programvara som 
beslutstöd.   

  
Kvalitativ analys av 
semi- strukturerade 
intervjuer med 24 
NHS Direct 
sjuksköterskor på 12 
olika arbetsplatser 

 
Sjuksköterskorna 
beskrev mjukvaran 
och sig själva som 
essentiella för den 
kliniska 
beslutsfattande 
bedömningsprocesse
n. Mjukvaran 
användes som 
skyddsnät, leverantör 
av manus och 
användes när 
sjuksköterskorna 
kände att dem inte 
hade den kliniska 
kunskapen som 
krävdes. 

 
Titel 
 
 

 
Författare 
 
 

 
Tidskrift 
 
 
 
Årtal 

 
‘Your ears become your 
eyes’: managing the 
absence of visibility in NHS 
Direct 
 
Pettinari, C., J. & Jessopp, 
L. 

 
 Journal of Advanced 
Nursing 

 
 

 2001 
 
  
 

 
Identifiera och 
beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
interaktionistisk 
praxis som dem 
använder när visuella 
referenser inte finns 
att tillgå. 
 
 

 
Kvalitativ analys av 
semi- strukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor som 
nyligen börjat arbeta 
med 
telefonrådgivning. 
 
.  

 
Sjuksköterskorna 
beskriver metoder 
som används med 
hjälp av vårdsökaren 
för att få fram 
tillräcklig 
information för en 
bedömning. Så som 
att använda 
vårdsökaren som ett 
redskap samt 
samtalsmetoder som 
används. 
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 Artikel Syfte Metod Resultat 

 
Titel 
 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
Årtal 

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

 
 
 

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

 
 

 Brittish journal of nursing. 
 
 

2006 

 
Att beskriva hur 
sjuksköterskor 
uppfattar deras arbete 
av att ge råd via telefon 
till patienter. 

 
Intervjuer med 12 
sjuksköterskor 
analyserades utifrån 
en fenomenografisk 
ansats. 

 
Sjuksköterskorna 
uppfattade arbetet 
som stimulerande, 
självstyrande och 
utmanande. De kände 
sig dock utsatta på 
grund av att utökade 
kunskaper behövdes 
och att det fanns en 
risk i att bli 
kritiserade, då de 
befann sig på 
frontlinjen.  

 
Titel 
 
 
 
 
Författare 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
Årtal 

 
Telephone nurses experience of 
problems with telephone in 
Sweden 

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

 
 

Journal of Clinical Nursing 
 
 

2003 

 
Identifiera problem, 
svårigheter och 
ofördelaktigheter som 
sjuksköterskorna med 
varierade erfarenheter 
hade upplevt under sin 
profession. 

 
Tre frågeformulär 
skickades till 25 
sjuksköterskor med 
varierade 
erfarenheter med att 
arbeta med 
telefonrådgivning.  
Frågeformulären 
avslutades med en 
öppen fråga som var 
” Vilka problem har 
du upplevt med 
telefonrådgivning?”. 

 
10 kategorier hittades 
och var 
huvudsakligen 
relaterade till 
sjuksköterskans 
perspektiv; alltså 
problem som 
upplevdes var 
associerade med 
kvaliteten hos 
sjuksköterskan.  Åtta 
kategorier var 
sammankopplade 
med patientens 
perspektiv och de 
andra sex kategorier 
var mestadels ur ett 
organisatoriskt 
perspektiv; alltså 
problem anknutna 
hälso- och 
sjukvården som 
organisation.   

 
Titel 
 
 
Författare 
 
 
 
 
Tidskrift 
 
 
Årtal  

 
Bases for assessments made by 
telephone advice nurses 
 
 
Wahlberg, AC., Cedersund, E. 
& Wredling, R.  

 
 
Journal of Telemedicine and 
Telecare.  

 
2005 

 
Utforska vad det är 
som 
telefonsjuksköterskor
na grundar sina 
beslut på. 

 
Kvalitativ intervju 
studie. Sju 
sjuksköterskor 
intervjuades två 
gånger. Samtalen 
simulerades, sedan 
fick sjuksköterskan 
lyssna på samtalet 
och förklara varför 
hon gjorde den 
bedömningen som 
hon gjorde.   
 

 
Resultatet visar att 
telefonsjuksköterskor 
s grund för 
bedömning var 
väldigt stor. Det 
inkluderade både 
verbal och icke- 
verbal kommunikativ 
information, 
vårdsökar-, 
sjuksköterske-, 
organisatoriska 
faktorer som 
influerar 
bedömningarna.  De 
hade även hittat att 
en individualistisk 
syn på vårdsökaren 
dominerade 
bedömningsprocesse
n vid icke- akuta 
samtal. 



 

 I 

 

BILAGA 2.  
 
Arbetsfördelning 
 
Tillsammans valde vi ut de sökord som skulle användas i artikelsökningen.  
Litteratursökningen gjordes sedan individuellt. Då alla tre sökt klart sammanstrålade vi och 
gick igenom de artiklar som hittats. Genomläsning av varandras artiklar gjordes sedan för 
att kunna få en bra inblick över innehållet i artiklarna. Efter det gjordes en 
kvalitetsgranskning av artiklarna individuellt. Översättning till svenska från engelska 
gjordes även det individuellt.  Sammanställning av bakgrund och resultat gjordes 
tillsammans och så även metod- och resultatdiskussion samt övrigt arbete. Då vi varit tre 
stycken som skrivit tillsammans ville vi ta till vara på möjligheten till en djupare 
diskussion. Detta ansågs inte vara möjligt om var och en skulle ha suttit på varsitt håll. 


