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Sammanfattning 

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) sjukdom är ett växande problem världen över och 

kommer i framtiden att ställa primärvården inför utmaningar att kunna möta komplexa vårdbehov från 

den här patientgruppen. KOL innebär begränsningar i det dagliga livet och ger känslor av beroende 

vilket gör att många patienter är i behov av kontakt med primärvårdens vårdcentraler. Försämrad 

andning (exacerbation) är ofta anledning till att en patient med KOL ringer till vårdcentralen. 

Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ställs inför utmaningar att kunna bedöma patientens försämrade 

andning. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter att i telefonrådgivning på vårdcentralen bedöma 

andningsförsämring hos patienter med KOL och besluta om vidare åtgärd.  

Metod: En kvalitativ studie har genomförts med individuella semistrukturerade intervjuer där elva 

sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning på vårdcentral deltog. En kvalitativ innehållsanalys 

användes för analys av intervjutexterna  

Resultat: Hur sjuksköterskorna erfor bedömningen av patienternas försämrade andning utmynnade i 

fyra huvudkategorier med tio underkategorier samt ett övergripande tema: Att utan sin kliniska blick 

bedöma andningsförsämring vid KOL innebär utmaningen att värdera patientens aktuella symtom, i 

förhållande till tidigare och ta beslut om åtgärd.  

Slutsats: Ett centralt fynd i den här studien är att det finns utmaningar i telefonrådgivning för att bedöma 

andningssvårigheter hos patienter med KOL. Avsaknaden av den kliniska blicken i telefonrådgivning 

ställer krav på kompetens och kommunikativa färdigheter hos sjuksköterskan. Samtidigt finns det 

möjlighet att hitta stöd för sin bedömning i formella beslutstöd och kollegor för att möjliggöra ett adekvat 

beslutsfattande.  

Ämnesord 

KOL, exacerbation, sjuksköterska, telefonrådgivning, kommunikation, stöd.  
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Abstract 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a growing problem worldwide and will 

in the future pose primary care challenges to be able to meet complex care needs from this patient 

group. COPD means limitations in daily life and feelings of dependence, which means that many 

patients need contact with primary health care. Respiratory impairment (exacerbation) is often the 

reason why patients with COPD call the health care center. The nurse in the telephone counseling is 

faced with challenges to be able to assess the patient´s respiratory impairment.  

Aim: To describe nurses` experiences of assessing respiratory impairment in patients with COPD in 

telephone counseling at the health care center and make further decision.  

Method: A study employed qualitative design using individual semi-structured interviews as data 

collection method with participation of eleven nurses working with telephone counseling at health care 

centers. A qualitative content analysis was used to analyze the interviews.  

Results: The way the nurses experienced the assessment of patients’ respiratory impairment was 

revealed in terms of four main categories, ten subcategories and grasped by one overarching theme: 

Without visual contact, assessing respiratory impairment in patients with COPD presents a challenge to 

value the patient´s current symptoms, in relation to the past, and make decision.  

Conclusion: One core finding of this study is that there are challenges and difficulties in telephone 

counseling to assess respiratory impairment in patients with COPD. The lack of visual contact with the 

patients in telephone counseling places demands on the nurse´s competence and communication skills. 

At the same time, nurses receive support for their assessment in decision-making tools and by colleagues. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett globalt hälsoproblem och en sjukdom 

som allt fler insjuknar i världen över. Enligt World Health Organization (2017) 

uppskattades 251 miljoner människor vara drabbade av KOL år 2016. Dödligheten i 

KOL beräknas öka under de kommande tio åren och KOL förväntas vara den tredje 

ledande dödsorsaken globalt om inte åtgärder vidtas för att minska riskfaktorerna, så 

som tobaksrökning. Sjukdomen innebär förändringar och inflammation i luftrören, 

vilket ger besvärande symtom främst i form av andfåddhet, väsande andning, 

slembildning, trötthet och hosta (Tunsäter, 2020). KOL sjukdom innebär för många 

patienter en upplevelse av en beroendeställning och begränsningar i det dagliga livet. 

Det är en stor patientgrupp som ofta kommer i kontakt med primärvården när de är 

försämrade i sin grundsjukdom. Telefonrådgivning är en vanligt förekommande och 

svår arbetsuppgift för sjuksköterskor på vårdcentral som alltmer ersätter fysiska 

patientmöten, för att möta efterfrågan på vård inom primärvården (Campbell et al., 

2015). Därav ställs sjuksköterskan i telefonrådgivning inför utmaningar för att kunna 

bedöma försämrad andning hos patienter med KOL samt besluta åtgärd. 

KOL – ett växande problem nationellt och globalt 

Nationellt ligger antalet drabbade i KOL mellan 400 000 och 700 000 personer i 

nuläget, men förekomsten av sjukdomen ökar (Socialstyrelsen, 2020a).  I Skåne och i 

riket har dödligheten ökat med 11% respektive 17 % mellan 2009–2019 enligt 

Socialstyrelsen (2019). Inom Europeiska unionen står KOL för omkring hälften av den 

totala kostnaden för lungsjukdomar och utgör en omfattande ekonomisk börda i världen 

(European Respiratory Society on behalf of the Forum of International Respiratory 

Societies, 2017). Den totala årskostnaden för KOL år 2010 i Sverige beräknades till 

omkring 14 miljarder kronor enligt studien av Jansson et al., (2013) där syftet var att 

undersöka kostnader för KOL i relation till sjukdomens svårighetsgrad. I en studie av 

Lisspers et al. (2018) framkom att primärvårdskostnader på grund av KOL är höga i 

Sverige relaterade till samsjuklighet, sjukhusinläggningar, sjukskrivning samt ökad 
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medicinering. Löfdahl et al. (2010) har gjort en retrospektiv, epidemiologisk studie där 

forskarna med hjälp av enkäter ville undersöka arbetssättet i primärvård och slutenvård 

kring patienter med KOL. Undersökningen visar att endast 36 % av patienter med KOL 

(n = 346) i arbetsför ålder (<65 år) var helt eller delvis anställda medan 

sysselsättningsgraden i den svenska befolkningen överlag var 72%.  

 

KOL är en vanligt förekommande och underdiagnostiserad sjukdom (Global initiative 

for chronic obstructive lung disease, 2020). Tidigare har det varit en sjukdom som 

drabbat flest män men har de senaste tjugo åren blivit allt vanligare hos kvinnor vilket 

anses vara relaterat till att allt fler kvinnor röker (Lisspers et al., 2019). Den främsta 

orsaken till KOL är exponering för tobaksrök, både genom direkt och passiv rökning 

men även via yrkesmässig exponering för gas, damm, rök samt kemikalier. Sjukdomen 

utvecklas långsamt och blir ofta framträdande efter 40–50 års ålder. Symtom vid KOL 

kommer smygande och består främst av hosta som hos rökare kan misstas för normal 

rökhosta varför patienten inte söker i tid. Täta luftvägsinfektioner, upphostning av slem, 

andnöd vid fysisk ansträngning, och senare även i vila, trötthet och ofrivillig 

viktnedgång leder oftast till misstanke om att KOL föreligger (Hjärt-Lungfonden, 

2019). Diagnosen ställs med lungfunktionsundersökning (spirometri) och bedömning av 

svårighetsgraden av KOL samt genom lungröntgen, kroppslig undersökning och 

provtagning (Socialstyrelsen, 2020b). 

KOL begränsar vardagen 

KOL är ett allvarligt hälsoproblem som påverkar det dagliga livet och den ökade 

andfåddheten bidrar till minskad fysisk aktivitet samt lägre livskvalitet. Att gå upp i 

trappa eller bära en väska kan vara en stor påfrestning för patienten. Kraftigt nedsatt 

fysisk aktivitet ökar risken för social isolering och att dö i förtid (Socialstyrelsen, 

2020b). Sjukdomen innebär inte enbart problem i andningsvägarna utan medför även 

omfattande samsjuklighet som kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, högt blodtryck, 

depression, ångest och osteoporos (Socialstyrelsen, 2020b; Mannino et al., 2008). 

Ett stort besvär vid KOL är förekomst av exacerbationer. Det innebär försämring med 

ökade symtom utöver de dagliga. En ökad inflammation i luftrören bidrar till ökad 

andfåddhet, ökad produktion av färgat slem, väsande andning, hosta och försämrat 
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gasutbyte (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2020). Svårare grad 

av KOL innebär större risk att drabbas av försämring med ytterligare sänkning av 

lungfunktionen, funktionsförmågan och begränsningar i att hantera vardagen 

(Socialstyrelsen, 2020b). I en deskriptiv fenomenologisk studie av Rosa et al. (2018) 

utforskades patienters erfarenheter av att ha haft KOL exacerbation. Patienter uppgav 

känslor av frustration, osäkerhet, hopplöshet, förlust av kroppsfunktioner och att vara en 

börda för andra. Enligt Lisspers et al. (2019) retrospektiva kohortstudie drabbades 

kvinnor oftare av exacerbationer jämfört med män. 

Vårdcentralen - en del av primärvården 

Enligt Socialstyrelsen (2016) står Primärvården för vård utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper och ska tillgodose den grundläggande medicinska 

behandlingen, omvårdnad samt det förebyggande arbete som inte kräver sjukhusens 

medicinska och tekniska resurser. Primärvården ska erbjuda befolkningen en första 

kontakt och via vårdcentralen kunna erbjuda utredning, diagnostik, behandling, 

omvårdnad, rådgivning och andra tjänster som den mottagningsverksamheten är ålagd 

att erbjuda. Ett särskilt ansvar lyfts avseende kroniskt sjuka, äldre personer och personer 

med nedsatt funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2016). På vårdcentralen arbetar både 

sjuksköterskor och distriktssköterskor med omvårdnad och hälsofrämjande arbete och 

har enligt Svensksjuksköterskeförening (2017) ansvarar att självständigt bedöma 

patientens hälsotillstånd, ta beslut om och planera åtgärder för att patienten ska uppnå 

bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. På vårdcentralen finns det särskilt 

utformade astma/KOL mottagningar som följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 

vars syfte är att skapa förutsättningar för en jämlik, kunskaps-, och evidensbaserad vård. 

Nationella riktlinjer kan kopplas samman med mål 3 i Agenda 2030 - att säkerställa 

hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar (Socialstyrelsen, 2020a). 

Astma/KOL mottagning utgör grunden i vården av patienter med KOL. En särskilt 

utbildad sjuksköterska (astma/KOL sjuksköterska) har en central roll i det 

interprofessionella teamet kring patienter med KOL där patientutbildning är en av de 

primära av hennes uppgifter. Patientutbildning om egenvård vid KOL är särskilt viktig 

då den kan förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten, minska försämringen och 

förebygga sjukhusinläggningar (Zwernik et al., 2014). Egenvården innebär även att 

http://www.goldcopd.com/
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känna till sjukdomssymtom, försämringssymtom och hantering av symtomen när de 

uppstått (Riegel et al., 2012). Hur väl patienter följer sjukvårdspersonalens råd om 

egenvård påverkas av deras upplevelse av funktionsnedsättning, fysiska hinder, sociala 

faktorer och hur sjukdomsförloppet är. Känsla av att inte kunna andas, ångest och rädsla 

för döden men även kognitiva funktioner kan hindra patienten att uppmärksamma den 

information som tillhandahålls (Sohanpal et al., 2015). 

Bedömning av andning – sjuksköterskans roll på vårdcentralen 

Telefonrådgivning på vårdcentralen ersätter i viss utsträckning traditionella vårdbesök. 

De utförs ofta av sjuksköterskor och telefonsamtalen är vanligtvis korta (Föreningen för 

telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård, 2011; Martinsson & Gustafsson, 2018). 

Under det korta samtalet i telefon ska sjuksköterskan identifiera vårdbehov, ge 

egenvårdsråd, boka besökstid eller hänvisa till annan vårdgivare (Drevenhorn & 

Österlund Efraimsson, 2013; Holmström et al., 2019). Att via telefon skapa sig en bild av 

vårdsökandes tillstånd kan vara en komplex situation (Wahlberg, et al., 2005) och att 

utföra bedömningar av patientens symtom i telefon är ett stort ansvar för sjuksköterskan, 

vilket ställer stora krav på klinisk och teknisk kunskap samt kommunikationsförmåga 

(Murdoch et al., 2015). Bristande kommunikation kan leda till felaktig bedömning om 

sjuksköterskan inte lyssnar, ställer adekvata frågor eller om samtalet sker med närstående 

istället för den vårdsökande (Ernesäter et al., 2012). Enligt Wahlberg et al. (2003) kan en 

annan utmaning vara att patienten som ringer talar ett annat språk än sjuksköterskan. Men 

även en stressig arbetsmiljö kan påverka patientsäkerheten (Röing et al., 2013). 

Sjuksköterskan kan också hamna i etiska dilemman då det kan finnas brist på resurser i 

förhållande till den vårdsökandes behov (Fälemark & Bökberg, 2013). 

 

Andnöd är en vanlig orsak till att patienter söker sig till vårdcentralen för att få råd. En 

vanlig bakomliggande orsak till andnöd är luftvägsinfektioner vid tidigare känd KOL 

(Frese et al., 2011). Patienter med KOL har ofta upplevelse av att inte få tillräckligt med 

luft, kännas trånga i luftrören samt ha en ansträngd andning (Parshall et al., 2012). Att 

bedöma hur patienten upplever sin andnöd är svårt för sjuksköterskan då andnöd är 

patientens egen upplevelse (Henock, 2014). Svårighetsgraden av andningsförsämring 

kan bedömas utifrån allmäntillståndet, andfåddhetsgraden, andningsfrekvensen, 
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hjärtfrekvensen och syremättnaden i blodet. Det gäller främst i ett fysiskt möte med 

patienten (Larsson, 2014). Om samtalet sker via telefon kan bedömning göras utifrån 

hur det går för patienten att tala i telefon. Bedömning av andningsbesvären går ut på att 

sjuksköterskan ställer frågor som till exempel hur det känns för patienten att andas, 

vilka besvär patienten har, hur de upplevs (andnöd, hosta), vad som utlöser andnöd 

(ansträngning? aktivitetsintensitet? att bära tungt?) samt bedömning genom att inhämta 

uppgifter från patientens journal (Henoch, 2014). 

 

Primärvården står inför utmaningen att i framtiden möta allt fler patienter med KOL då 

sjukdomen förväntas öka, vilket kan medföra ökat tryck på primärvårdens vårdcentraler 

och förbrukning av de samhällsresurser som är tillgängliga. Sjuksköterskan i 

telefonrådgivning är oftast den första kontakten i primärvården och ställs inför 

utmaningar i telefon. Författarnas erfarenhet är detsamma, därför finner vi det angeläget 

att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma försämring i andning hos 

patienter med KOL, vars andning redan är nedsatt. Studien kan bidra till utökad 

kunskap och förbättring av bedömning i telefon och därmed omvårdnaden av patienter 

med KOL. 

 

Både distriktssköterskor och sjuksköterskor inkluderas i studien, men för att underlätta 

för läsaren kommer författarna att endast använda benämningen sjuksköterska i texten 

framöver.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att i telefonrådgivning på 

vårdcentralen bedöma andningsförsämring hos patienter med KOL och besluta om 

vidare åtgärd. 
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METOD 

Design 

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats för att få 

en bred och noggrann beskrivning av informanternas levda erfarenheter, vilket är syftet 

med kvalitativ studie enligt Henricson och Billhult (2017). För analys av intervjutexter 

användes kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis användes ett ändamålsenligt urval för rekrytering av informanter. 

Författarna tog mejlkontakt med verksamhetschefer på de tilltänkta vårdcentralerna. I 

mejlet bifogades informationsbrev (Bilaga 1) med uppgifter om studiens innebörd, syfte 

och nytta samt ansökan om tillstånd för genomförande av studien (Bilaga 2). De 

verksamhetschefer som gav tillstånd till studien delgav kontaktuppgifter till de 

informanter som var intresserade att delta. Därefter skickades ett informationsbrev 

(Bilaga 3) samt samtyckesblankett (Bilaga 4) via mejl till informanter. I mejlet 

tillfrågades informanter om att komma med förslag om datum och tid till intervjun samt 

på vilket sätt de föredrog att intervjun genomfördes. Med tanke på sparsam respons från 

verksamhetschefer efter första rekryteringen och för att få fler deltagare till studien 

gjordes en andra rekrytering av informanter via ett snöbollsurval, där de redan 

intervjuade deltagare tillfrågades om möjliga förslag på nya informanter samt deras 

kontaktuppgifter. Samma procedur som i den första rekryteringen tillämpades avseende 

förmedlan av informationsbrev samt inhämtning av samtycke från informanter. 

Samtliga blanketter för informerat samtycke samt tillstånd från verksamhetschefer 

inhämtades innan intervjuerna påbörjades. Av 32 tillfrågade vårdcentraler valde totalt 

åtta av dem att ingå i studien vilket genererade elva deltagare. 

Kontext  

Intervjuerna genomfördes på åtta vårdcentraler i två kommuner i nordvästra Skåne, 

både i privat och offentlig regi. Antalet listade patienter på de vårdcentralerna var 
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mellan cirka 3 500 – 15 500 patienter. Vårdcentraler på landsbygd och i städer 

inkluderades med varierad befolkningsmängd mellan 46 090 och 147 734 invånare. 

Både sjuksköterskor och distriktssköterskor var anställda på dagtid och hade ansvar för 

mottagningsarbete och telefonrådgivning. Samtliga vårdcentraler hade en etablerad 

astma/KOL mottagning. 

Urval 

I studien deltog totalt elva personer. Ett ändamålsenligt och snöbollsurval kombinerades 

under studiens gång för att få tillräckligt med informanter. Ändamålsenligt urval 

möjliggör enligt Henricsson och Billhult (2017) att personer som kan ge informations- 

och variationsrika beskrivningar av sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i 

relation till studiens syfte ingår i studien. Snöbollsurval möjliggör att få fler informanter 

genom att informanter som redan ingår i studien tillfrågas om möjliga nya informanter 

som uppfyller inklusionskriterier (Polit och Beck (2016[2017]). Inklusionskriterier till 

studien har varit sjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler och har erfarenhet av 

telefonrådgivning med patienter med KOL ingick i studien. Demografiska data av 

deltagare presenteras i Tabell 1. Eftersom Henricson och Billhult (2017) menar att olika 

bakgrund och erfarenheter kan ge variation och bredd gjordes ingen avgränsning 

avseende kön och ålder, då spridning i erfarenheter eftersträvades. Enligt Polit och Beck 

(2016[2017]) är inte antalet intervjuer i sig avgörande utan det är tillräcklig mängd och 

kvalitet i insamlade data som är av betydelse.  

 

Tabell 1. Demografiska data över deltagare i intervjustudien 

Totalt antal deltagare                                                                                        11 deltagare 

Ålder                                                                                                                    29 - 65 år (m = 46 år) 

Kön                                                                                                                     samtliga kvinnor 

Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska                                                         1,5 - 40 år (m = 20 år) 

Vidareutbildning (astma/KOL, dsk, kardiologi/akutsjukvård)                   5 deltagare 

Erfarenhet i telefonrådgivning                                                                        1 – 20 år (m = 5 år) 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde via individuella semistrukturerade intervjuer med stöd av en 

intervjuguide och information om demografiska data (Bilaga 5). Semistrukturerade 

intervjuer ger en viss struktur på frågorna som blir anpassningsbara till vad som 

kommer upp i samtalet. En intervjuguide innehållande frågor och följdfrågor som enligt 

Danielson (2017) kan ge svar i relation till syftet användes som stöd till författarna 

under intervjuer. Intervjuguiden testades genom provintervju för att se om frågorna var 

relevanta. Provintervjun ger möjlighet att testa utrustning, prova på att intervjua, se om 

frågorna var relevanta och att få uppfattning om tidsåtgång (Danielson, 2017). 

Provintervjun upplevdes ge ett bra utfall utifrån syftet varför inga större revideringar 

behövde göras inför kommande intervjuer, förutom att förtydligande av enstaka frågor i 

intervjuguiden påvisades då deltagaren inte uppfattade frågorna som tydliga. 

Provintervjun ansågs vara av god kvalité och inkluderades därmed i studien. 

Intervjuerna genomfördes under vår och sommar 2020. Val av plats och sätt för 

genomförande av intervjun avtalades i samråd med informanter av praktiska och 

trygghetsskäl för den rådande covid-19 pandemin. De fem första intervjuer 

genomfördes på deltagarnas arbetsplats efter deras önskemål och båda författare 

närvarade. Resterande intervjuer delades upp mellan författare där en intervju 

genomfördes genom videolänk, en på plats och resterande fyra via telefon.  

Båda författare var väl inlästa i frågorna från intervjuguiden. Informanter fick innan 

intervjun upprepad information om syftet med studien för att enligt Danielson (2017) 

rikta uppmärksamheten till egna erfarenheter samt delge innehållsrika beskrivningar av 

ämnet. Deltagare fick även upprepad information om de etiska ställningstaganden som 

berör studien samt att intervjun kommer att spelas in via diktafon. Muntligt 

godkännande för inspelning av intervjun inhämtades innan intervjun påbörjades. 

Tidsåtgången för intervjun har varit varierande, mellan 15 och 35 minuter. Intervjuerna 

lyssnades igenom och transkriberades ordagrant direkt efter genomförd intervju för att i 

enlighet med Danielson (2017) lättare minnas betydelsefulla faktorer som kroppsspråk, 

utmärkande händelser och reaktioner i nära anslutning till dialogen. 
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Analysmetod 

För att analysera och tolka intervjumaterialet på ett strukturerat sätt och besvara syftet 

med studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) användes kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Innehållsanalys möjliggör tolkning av text på olika 

nivåer, avseende både djup och abstraktion (Danielson, 2017). Induktiv ansats valdes då 

den enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär en förutsättningslös analys 

av intervjutexter och utan utgångspunkt i en teori. En analysprocess som enligt 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012) rekommendation möjliggör analys i flera 

steg tillämpades. Det innebär att delar av intervjutexten (meningsenheter) som svarar till 

syftet tas ut, förkortas genom kondensering där kärnan av innehållet bevaras, 

abstraheras och förses med koder. Koder med liknande innehåll grupperas och bildar 

kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ett analysschema för att kunna 

följa tolkningsprocessen av intervjutexten samt beskrivning av kategoriseringsstegen i 

analysprocessen användes. Analysarbetet inleddes genom att den transkriberande texten 

(analysenheten) lästes igenom upprepade gånger för att ”känna in”, få en djupare 

förståelse och känsla av innehållet. De delar av analysenheten som svarade till syftet 

togs ut som meningsenheter enskilt av författarna och sedan gemensamt. En manifest 

tolkning av innehållet genomfördes i det här steget. När konsensus uppnåddes 

kondenserades, abstraherades och kodades meningsenheter enskilt och sedan 

gemensamt utifrån analysschema inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) där det även kontrollerades och reflekterades kring tolkningen under 

analysprocessen. Koder till varje intervju placerades ut i separata tabeller för att få en 

bättre överblick över dess innehåll. Därefter sorterades och grupperades samtliga koder 

utifrån likheter i innebörd. Koderna sågs över kontinuerligt och det gjordes flera 

justeringar av dem så att de skulle placeras i mest lämplig underkategori. Författarna 

diskuterade och reflekterade och förde ihop underkategorier vilka sedan resulterade i 

huvudkategorier utifrån studiens syfte. Även kategoriseringen innebar vissa justeringar. 

Exempel på analysprocessen presenteras i Tabell 2. Slutligen skedde en djupare, latent 

tolkning av materialet där ett underliggande budskap trädde fram i form av ett 

övergripande tema. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) baseras temat på 

texten som helhet, innehållet i kategorierna och författarnas tolkning av det latenta 

budskapet.  
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Tabell 2. Översikt av analysprocessen 

 
Meningsenhet 

 

 
Kondenserad 
meningsenhet 

 

 
Kod 

 
Underkategori 

 

 
Huvudkategori 

 
De (patienter) kan ju 
förklara ofta ganska 
så bra själva. Man 
får ju fråga..Känns 
det sämre sen igår? 
Eller hur länge har 
det känts sämre?... 
… dom är ju ganska 
så duktiga på att 
förklara själva 
patienterna om man 
väl frågar och då blir 
det lättare för mig att 
bedöma 
(ip1) 

 
Patienten kan 
förklara bra om man 
väl frågar och då blir 
det lättare för mig att 
bedöma 

 
Lättare att 
bedöma 
försämring om 
man ställer 
frågor 

 
Att ställa adekvata 
frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdering av 

försämring utan den 

kliniska blicken 

 

 

 

man ser ju inte dem 
på telefonen, man 
ser ju inte om de är 
lite cyanotiska..man 
ser ju inte läpparna, 
man ser inte 
fingrarna, man ser 
inte ansiktet, hur det 
är..man ser inte 
deras ställning, hur 
de andas så att det 
är..det skiljer sig 
mycket… 
… Du kan inte ta 
dem kontrollerna 
som du brukar vid 
ett besök. Så att det 
är mycket mer att 
lyssna på patienten 
(ip10). 

 
I telefonen har man 
ingen möjlighet att 
se patienten och 
bedöma symtom på 
syrebrist samt ta 
kontroller. Det är 
mer att lyssna på 
patienten. 

 
Det gäller att 
lyssna då man 
inte ser 
patienten i 
telefonen  

 
Att anpassa tiden och 
lyssna in 

 
Om du pratar med 
patienten själv så är 
det ju ganska, tycker 
jag lätt ändå, att 
kunna triagera, 
alltså bedöma KOL-
are i telefonen, om 
man har lite 
erfarenhet, men inte 
om man är ny 
kanske (ip7) 

 
Lätt att bedöma och 
triagera patienter 
med KOL i telefonen 
om man har 
erfarenhet 

 
Bedömning och 
triagering 
underlättas av 
erfarenhet 

 
Att använda egen och 
andras kompetens och 
erfarenhet 

 

 

 

 

 

Stöd för 

sammanvägd 

bedömning och 

beslut om åtgärd 

 
Via telefon är det ju 
triagehandboken 
och 1177 som jag 
brukar gå in om det 
är nånting jag är 
osäker på. (ip2) 

 
Vid osäkerhet i 
telefon brukar jag gå 
efter 
triagehandboken 
och 1177. 

 
Vid osäkerhet 
används 
triagehandbok 
och 1177 

 
Att använda formellt 
beslutstöd 
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Förförståelse  

Inspiration till studien fick författarna utifrån egen erfarenhet av arbete på vårdcentral, 

där telefonrådgivning och möte med patienter med KOL förekom. Författarnas 

förförståelse var att det finns utmaningar för sjuksköterskan i telefonrådgivning med 

patienter med KOL. Författarna hade intresse av att fördjupa sig i ämnet och införskaffa 

mer kunskap för att möjliggöra ett förbättringsarbete inom området. Medvetenhet finns 

hos båda författare om att förförståelse om ämnet kan innebära både styrka och svaghet 

för hela studiens utformning och genomförande. Därav har författarna reflekterat kring 

den egna förförståelsen om ämnet för att i enlighet med Henricson & Billhult (2017) 

minimera risken att förförståelse används på ett otillbörligt sätt under studieprocessen. 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse  

Innan studien påbörjades skickades en etikansökan för bedömning till Högskolan i 

Kristianstad som godkändes innan studien påbörjades. I ansökan (Bilaga 6) framgick 

motivering om på vilket sätt de etiska kraven (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) kommer att tillgodoses. Målet med etiska 

principer (respekt för personen, göra-gott principen och rättvisa) enligt Kjellström 

(2017) är att i möjligaste mån garantera säkerhet, välbefinnande och rättigheter hos 

informanter.  

Informationskravet tillgodosågs genom skriftlig information via informationsbrevet, 

som skickades via mejl till verksamhetschefer och informanter med information om 

studien syfte, genomförande och etiska överväganden. Deltagarna erhöll likvärdig, 

muntlig information i samband med intervjun. 

Hänsyn togs till samtyckeskravet genom blankett för tillstånd av verksamhetschefen 

samt samtyckesblanketten från informanterna där autonomiprincipen och informerat 

samtycke genom hela studien omfattades. Informanterna fick tid att tänka och besluta 

om sin medverkan i studien och fick information om möjlighet att när som helst kunna 

avbryta sitt deltagande utan motivering för sitt beslut. 

Konfidentialitetskravet tillfredsställdes genom att insamlad data och personuppgifter 

avidentifierades och förvarades så att de inte skulle bli tillgängliga för obehöriga med 

hänsyn till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

(2018:218) om säker hantering av personuppgifter. Det slutgiltiga resultatet presenteras 



 

17 

 

muntligt och skriftligt på gruppnivå så det i enlighet med Kjellström (2017) inte går att 

härleda till en enskild person. 

Nyttjandekravet innefattar att insamlat intervjumaterial inte används i annat syfte än det 

som verksamhetschefer och de deltagande informerats om, vilket författarna tog hänsyn 

till. Informanter erhöll information som enligt Kjellström (2017) innefattar att alla 

behandlas likvärdigt samt vilken nytta de nya kunskaperna från studiens resultat 

kommer att generera. De informanter som visade intresse att ta del av den färdiga 

studien hänvisades till digitalt vetenskapligt arkiv (DiVA portalen) på www.diva.se efter 

att examensarbetet är godkänt, våren 2021. 

 

En möjlig risk i studien kunde vara att tankar och känslor väcktes hos informanten då 

studien behandlar deras subjektiva erfarenheter av tidigare, eventuellt svåra samtal samt 

obehag i telefonrådgivning, likaså vård av eller nära relation till en patient med KOL. 

Tid avsattes för reflektion efter intervjuerna med hänsyn till den risken. En annan 

tänkbar risk kunde vara att någon av författarna hade någon relation, direkt eller indirekt 

med någon av informanterna. Det skulle eventuellt kunna påverka den information som 

framkommer. För att undvika det exkluderade vi informanter som skulle ha någon 

direkt eller indirekt relation till någon av författarna. Författarnas och handledarens 

kontaktuppgifter förmedlades innan studien påbörjades och lämnades på nytt vid 

uppkomst av frågor eller om informanter önskade justera sina svar i intervjun. 

  

RESULTAT 

Sjuksköterskor som ingick i studien lyfte fram sina egna erfarenheter av att bedöma 

försämring i andning hos patienter med KOL. Analysen resulterade i ett övergripande 

tema: Att utan sin kliniska blick bedöma andningsförsämring vid KOL innebär 

utmaningen att värdera patientens aktuella symtom, i förhållande till tidigare och ta 

beslut om åtgärd. Temat sammanfattar innehållet från fyra huvudkategorier samt tio 

underkategorier (Tabell 3). Resultatet presenteras i fyra kategorier: 1) Förutsättningar 

för en adekvat bedömning, 2) Kartläggning av patientens sjukdomshistoria, 3) 

Värdering av försämring utan den kliniska blicken, 4) Stöd för sammanvägd bedömning 
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och beslut om åtgärd. Samtliga kategorier omfattar även underkategorier, vilka 

presenteras med text och citat.  

 

Tabell 3. Översikt över resultatsammanställning 

 

Övergripande tema 

 

 

Att utan sin kliniska blick bedöma andningsförsämring vid KOL innebär utmaningen att värdera 

patientens aktuella symtom, i förhållande till tidigare och ta beslut om åtgärd. 
 

 

Kategorier 

 

 

Underkategorier 

Förutsättningar för en adekvat bedömning 

 
• Att eftersträva helhetsbild 

• Att arbeta strukturerat  

• Att ha en god arbetsmiljö 

Kartläggning av patientens sjukdomshistoria 

 
• Att få överblick genom journalen 

• Att få uppgifter från patient och närstående 

 

Värdering av försämring utan den kliniska blicken 
• Att få patientens symtombeskrivning 

• Att ställa adekvata frågor 

• Att anpassa tiden och lyssna in 

 

 

Stöd för sammanvägd bedömning och beslut om åtgärd 

 

• Att använda formellt beslutstöd  

• Att använda egen och andras kompetens och 

erfarenhet 

 

 

Förutsättningar för en adekvat bedömning 

För att göra en adekvat bedömning av försämrad andning och relevant vårdåtgärd 

krävdes att sjuksköterskan eftersträvade att få en holistisk bild av patientens situation, 

arbeta strukturerat och metodisk samt ha goda arbetsmiljöförhållanden. 

Att eftersträva helhetsbild 

Ett fåtal sjuksköterskor upplevde att de hade svårt att få en helhetsbild av patienten när 

det var flera pusselbitar som saknades eller var svåra att bedöma vid 

anamnesupptagningen.  

”Sen är det just det att man inte ser patienten. Att du inte har de andra 

delarna som är viktiga. Det förlorar man i telefon. I telefon är det bara 

röst och andetag som man hör” (ip6). 
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Delar som saknades enligt sjuksköterskorna var gemensamt journalsystem, möjlighet 

till videosamtal och kontroll av parametrar som syremättnad i blodet (saturation) samt 

tillgång till bra bedömningsunderlag i telefon. ”Hade vi haft saturationsmätare så, hade 

man ju kunnat kolla det, men det kan man ju inte via telefon” (ip2). 

Att arbeta strukturerat  

Ett fåtal sjuksköterskor nämnde att det var viktigt att arbeta metodiskt och strukturerat, 

och inte syssla med annat under samtalet med patienten. 

”Du har inte andra bollar i luften utan det är här och nu, vi tar denna 

patient, och sen när vi har fått en bra anamnes och vad vi kan hjälpa 

patienten med, då avslutar vi och sen går vi vidare till nästa samtal.” (ip2) 

 

Andra sjuksköterskor beskrev att det var av betydelse att ha ordning och struktur i 

arbetssättet vid bedömning av patientens andning. 

”Men att man först avgör hur är andningen, ifall dom behöver åka in direkt och 

sen att jag kollar i diagnoslistan så fort jag kan och sen ställer jag frågorna då 

med... alltså att man har lite ordning på det”. (ip1) 

Att ha en god arbetsmiljö 

Betydelsen av god arbetsmiljö togs upp i flera intervjuer. En del sjuksköterskor 

upplevde att yttre arbetsmiljöfaktorer kunde påverka bedömningen i telefonen. Det 

handlade om att kollegor som satt i samma rum samtalade med högre tonläge relaterat 

till nedsatt hörsel, vilket påverkade de övriga sjuksköterskornas koncentration negativt. 

Det framkom även att vetskapen om att de har ett visst antal minuter per samtal, snabbt 

tempo samt att det var fullbokat i telefonen kunde skapa en inre stress och oro för fel. 

”Jag kan tycka arbetsmiljön när man sitter många är jobbigt för vissa hör 

dåligt de som ringer och då pratar man högre, och vi är många som pratar 

i ett rum och man mister koncentrationen”. (ip3) 

 

De flesta sjuksköterskor ansåg dock att arbetsmiljön var bra eller väldigt bra i telefonen. 

Oftast handlade det om att de satt i egna små rum, där det var lugnt och de kunde arbeta 

ostört. En del sjuksköterskor hade inga problem att sitta två i samma rum då det även 
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fanns nytta med det, så som utbyte av erfarenheter. Telefonsystemet har enligt flera 

sjuksköterskor utvecklats och förbättrats på sistone, vilket har medfört att 

sjuksköterskorna upplevde mindre stress mellan samtalen och skillnad mot tidigare då 

det ofta kunde bildas telefonkö. Någon sjuksköterska nämnde att de hade bra samarbete 

i teamet vilket gjorde att de inte upplevde lika mycket stress i telefonen eftersom alla 

hjälptes åt att svara om telefonkön växte.  

”Men vi har ett bra samarbete så att det är liksom bara att lägga in att nu tar 

det lite längre tid så, att någon annan går in och tar telefonen eller.. ja så att vi 

har det bra. Vi har en bra arbetsmiljö på det sättet” (ip4) 

 

Det framkom även att det underlättar om man som person inte har lätt för att bli 

stressad, utan att man tar ett steg i taget. Vikten av att tekniken som journalsystem, 

hörlurar och mikrofon fungerade belystes som andra viktiga arbetsmiljöfaktorer för en 

bra bedömning.  

”Jag tycker att arbetsmiljön är bra… Faktiskt… det är.. Man känner inte 

att man blir störd eller att det finns buller och annat utan det fungerar väl. 

Hörlurar, mikrofon, journalen. A men… alltså telefonsystemet, det är 

viktigt att det funkar”. (ip10) 

Kartläggning av patientens sjukdomshistoria 

En viktig del i bedömningen var att i början av samtalet bilda sig en uppfattning av 

patientens sjukdomshistoria genom att ta hjälp av journalen samt få uppgifter av patienten 

eller dennes närstående såvida patienten själv inte kunde ringa.  

Att få överblick genom journalen 

För att skapa sig en bild av patientens diagnos och få information om tidigare 

sjukdomar, vårdkontakter och medicinska vårdåtgärder använde sig de flesta 

sjuksköterskor av journalen där ovannämnda uppgifter kunde inhämtas. 

Journalöversikten var behjälplig för att förbereda bedömningen och se tidigare kontakt 

med astma/KOL sjuksköterska och vad som framkommit där.  

”Jag tar alltid upp journalen innan… Jag har ju personnumret här när 

man ringer och då ta jag alltid upp journalen och är lite förberedd och 
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läser igenom snabbt..innan jag svarar i telefonen. Bara ögnar igenom 

liksom diagnoser, så det tittar jag i journalen direkt”. (ip7) 

 

En sjuksköterska uppgav att hon hade tillgång till ett externt journalsystem som gav 

möjlighet att kontrollera när patienten senast hade kontakt med lungmottagningen eller 

sjukhuset. Den här möjligheten gav henne ytterligare information för att kunna bedöma 

svårighetsgraden av patientens sjukdom. Patientens utgångsläge och hälsohistoria var en 

betydelsefull del i bedömningen av patientens försämring. 

”Jag går ju ofta in och kollar patientens journal med patientens 

medgivande i Melior. Och det hjälpmedlet tar jag ju ofta för då ser jag har 

du kontakt med lungläkarna, när hade du kontakt med lungläkaren sist, är 

det någon medicinjustering, vad sa din lungsköterska. Och då får, öppnar 

upp från PMO, öppnar du upp Melior och då får du ju rätt mycket mer, så 

känner jag…Och då kan man ju bedöma också graden, hur allvarligt sjuk 

man är”. (ip3) 

Att få uppgifter från patient och närstående 

Majoriteten av de intervjuade sjuksköterskor anger att de allra flesta patienter som 

ringer om andningsförsämring uppger själva att de har KOL. Enligt en del 

sjuksköterskor är patienterna informerade om att de ska berätta i telefonrådgivningen att 

de har KOL. En del patienter ger enligt sjuksköterskorna något otydlig bild av sin 

diagnos samt uppger i stället att de har en nedsättning i lungorna. Ibland uppger 

patienter att de har en blandning av astma och KOL eller att de börjar berätta om sina 

andningsbesvär i form av symtom. 

”De flesta som uppger andningssvårigheter säger ju att de har KOL och 

då får man det direkt. Annars så får man ju fråga om de har någon 

bakomliggande sjukdom”. (ip6) 

 

Enligt de intervjuade sjuksköterskor kunde det hända att närstående ringde i stället för 

patienten. Ett hinder i bedömningen via närstående ansågs vara dels sekretessen, dels att 

närstående inte kan svara på allt sjuksköterskan frågar och beskriva patientens symtom 

tydligt.  
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”Många kan inte språket och då det är mycket goda vänner, det är 

grannar, det är barn som ringer. Och där har man ju ett jätteproblem ju 

eftersom det faktiskt är sekretess (…) om någon anhörig ringer till mig och 

säger ”han har lite jobbigt med andningen, det har blivit tungt att andas, 

vill jag helst prata med patienten själv så jag kan höra hur han låter”. 

(ip7) 

Värdering av försämring utan den kliniska blicken 

I telefonrådgivning av patienter med KOL ansåg sjuksköterskorna att det finns en 

utmaning i att värdera försämring då det inte går att se patienten och använda sig utav 

klinisk blick. Studiens resultat visade att sjuksköterskorna i stället sökte efter 

information som kunde vara av betydelse eller avgörande i bedömningen av den 

försämrade andningen hos patienter med KOL. Det framkom att sjuksköterskan 

försöker skapa sig en bild av patienten genom att ställa frågor, lyssna på andningen och 

få utökad information om deras symtombild. 

Att få patientens symtombeskrivning  

Att kunna värdera patientens symtom via telefon ansågs vara en utmaning då 

sjuksköterskorna inte hade en bild av patienten, utan fick utgå ifrån patients journal och 

symtombeskrivning. 

”De ringer på telefonen och då har man bara ett personnummer och en 

journal framför sig, men man ser inte personen i fråga..Man ser inte hur 

de har det, helt enkelt egentligen. Utan det är bara ord”. (ip10) 

 

I samtliga intervjuer uppgav sjuksköterskor att patientens upplevda symtom kom fram, 

oftast genom att patienten själv berättade om dem eller genom sjuksköterskornas frågor. 

Enstaka sjuksköterskors erfarenhet var att KOL patienter ringde om försämring främst 

under vinterhalvåret när det var förkylningstider. Bland utmärkande symtom på 

försämring framkom ökad andfåddhet och andnöd, hosta, ökad slembildning av färgat 

slem, tryck över bröstet och förkylningssymtom. Vidare framkom att patienten vid 

försämring upplevde svårighet att ligga ner, sämre sömn eller att de minskat i vikt. 
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Symtomen beskrevs kunna bero på delvis på utebliven följsamhet till 

läkemedelsbehandling eller utebliven effekt av den.   

”Att deras andningsbesvär har tilltagit, de tycker att de hostar mer, de upplever 

att deras mediciner inte hjälper och mycket är när de får en infektion, alltså 

övre luftvägsinfektion. Det är oftast då de ringer (…) Det är ju hosta, de har 

svårt att ligga på natten och de sover sämre. Och sen tycker de att det är jobbigt 

att andas, att man har jobbigt att ta ner det där andetaget”. (ip9) 

 

Enligt några sjuksköterskor förekom tillfällen där patientens symtombeskrivning inte 

överensstämde med den uppfattningen de fick kring patientens symtom. De kunde 

identifiera patienter som överskattade sina symtom medan det hos vissa patienter förekom 

underskattande av de egna symtomen.  

”Även om man har det jobbigt med andningen så kan ju många vara att man 

kämpar för att hålla uppe en fasad även i telefonen (…) Vissa överdriver och 

vissa är åt andra hållet och verkligen håller uppe så länge det bara går”. (ip1) 

 

Några sjuksköterskor uppgav att språkförbristning och kognitiv funktionsnedsättning 

identifierades som faktorer som kunde leda till att patienten inte kunde uttrycka sina 

symtom, vilket enligt sjuksköterskorna kunde försvåra bedömningen. Att bedöma 

försämring i andning hos en KOL patient beskrevs vara svårt för några sjuksköterskor 

då de angav att enbart patienter själva känner om de blivit sämre. Samtidigt fanns det de 

sjuksköterskor som uttryckte att det fanns risk att förlita sig för mycket på patientens 

symtombeskrivning så att viktiga frågor inte ställdes. ”Risken är väl att man lyssnar för 

mycket på vad patienten säger och glömmer att ställa de andra frågorna runt omkring”. 

(ip6) 

 

Däremot menade en del sjuksköterskor att de får lita på patientens beskrivning av 

symtombilden, bekräfta deras upplevelse och tro på deras ord samt utgå ifrån att deras 

beskrivning är korrekt. 

”Det är ju de själva som känner har det blivit sämre eller inte. Det kan ju 

liksom jag aldrig bedöma utan det är ju patientens upplevelse för de flesta 
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känner ju igen sin KOL (…) Det är jättesvårt för oss i telefonen men man 

får ju lita på patienten, vad den känner och vad den upplever. (ip2) 

Att ställa adekvata frågor 

Med tanke på att patienter som har KOL normalt sett brukar ha en ansträngd andning 

var det flera sjuksköterskor som frågade hur andningen förändrats i samband med 

försämringen. För att kunna ställa adekvata frågor till patienten i telefon innebar en 

särskild förmåga, enligt en sjuksköterskas egen erfarenhet. 

”De har ju KOL och ja då har de ju ofta alltid besvär med sin andning. Så det 

blir att man får fråga att hur är skillnaden nu jämfört med tidigare?” 

(ip11);”Det är faktiskt lite konst å sitta i telefon (skratt) och ställa dom rätta 

frågorna så att säga”. (ip8) 

  

För att erhålla underlag i bedömning av försämring ställdes specifika frågor gällande 

patientens tidigare sjukdomar, vad de tror har förorsakat deras symtom samt i vilken 

situation symtomen uppstår. Avseende symtomen kunde frågor handla om förekomst av 

feber, tyngd i bröstet, andfåddhet vid ansträngning eller i vila, vilken typ av hosta som 

patienten hade och hur slemmet såg ut, uppgav de flesta sjuksköterskor.  

”Säger de att de har det jobbigt med andningen då brukar jag också utveckla 

när blir det jobbigt med andningen? Är det att de går i trappor eller att de sitter 

och har det jobbigt eller det beror ju på. Så att jag vill gärna ha mer 

utvecklande svar av mina patienter när de säger att de har svårt att andas helt 

enkelt (…) jag frågar alltid om de har någon feber och om det är någon 

missfärgad hosta, så där slemmet liksom”. (ip10) 

 

Ibland ställdes öppna frågor för att patienten skulle berätta fritt om sina besvär och 

sjuksköterskan kunde bedöma hur andningen påverkades i samtalet. I de fall 

sjuksköterskor inte kunde höra förekomst av pip och väsande andning ställdes det 

specifika frågor om det.  Enstaka sjuksköterskor upprepade ibland sina frågor för att 

försäkra sig om att patienten svarade på rätt fråga. Sjuksköterskor upplevde att 

patienterna kunde förklara egen symtomupplevelse och försämring när de väl fick 

frågor om det.  
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”De kan ju förklara ofta ganska så bra själva. Man får ju fråga känns det 

sämre sen igår? Eller hur länge har det känts sämre? (…) dom är ju 

ganska så duktiga på att förklara själva patienterna om man väl 

frågar..och då blir det lättare för mig att bedöma”. (ip1) 

 

Hur patienterna reagerade på sjuksköterskors frågor varierade, då vissa patienter 

upplevde att de fick för många frågor att besvara, medan andra patienter upplevde att 

det var positivt och ingav en trygghet när sjuksköterskan ställde frågor.  

”Det är klart det är viktigt att ställa frågor. Det ger trygghet att man vet vad 

man pratar om som sjuksköterska. Nej jag tycker de reagerar väldigt positivt”. 

(ip7) 

 

De flesta sjuksköterskorna angav att de frågade patienter om deras inhalationsbehandling, 

följsamhet till den samt vilken effekt de fått. 

Att anpassa tiden och lyssna in 

För att värdera patientens försämring i andning via telefon använde de flesta 

sjuksköterskor sin hörsel som redskap, eftersom de saknade den kliniska blicken i 

bedömningen av patientens mående samt inte hade andra redskap att tillgå i telefon.  

”Man ser ju inte dem på telefonen, man ser ju inte om de är lite cyanotiska. 

Man ser ju inte läpparna, man ser inte fingrarna, man ser inte ansiktet, 

hur det är..man ser inte deras ställning, hur de andas så att det är..det 

skiljer sig mycket… Du kan inte ta de kontrollerna som du brukar vid ett 

besök. Så att det är mycket mer att lyssna på patienten”. (ip10) 

 

Det sjuksköterskorna lyssnade efter var andningsfrekvensen, hur påverkad patientens 

andning var i samtalet (samtalsdyspné) samt förekomst av hosta, pip och trånghet i 

luftrören. Huruvida det gick att bedöma patientens grad av försämring via telefon 

påverkades av om sjuksköterskan tidigare haft kontakt med patienten och hade en 

uppfattning om hur patienten låter i vanliga fall. Enstaka sjuksköterskor uppgav att de 

kunde urskilja försämring hos de patienter som haft sjukdomen länge. 
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” Det redskapet jag har är att jag kan höra patienten hur den låter med 

andningen (...) och sen så lyssnar jag. Jag kan ju höra på patienten hur den 

låter (...) Det är ju jätteviktigt att prata med patienten så jag kan få en 

uppfattning om hur andningen låter, frekvensen, är han snabbandad tungandas, 

är han flåsig, är han obstruktiv (…) Det är ju superviktigt (...) Jag kan ju höra 

om, hur det låter, om det piper i bröstet eller om det låter trångt”. (ip7) 

 

Sjuksköterskorna strävade alltid efter att i första hand prata med patienten själv såvida 

det var möjligt för att kunna räkna andningsfrekvensen, få en känsla och uppfattning om 

andningspåverkan och därmed få en mer rättvis bedömning av patientens symtom. ”Du 

hör ju inte patienten såklart om du har en anhörig och då via samtal kan man ju inte 

bedöma andning, dyspnéer, frekvens i andning och så”. (ip5) 

 

Att anpassa tiden utifrån patienters behov och ge dem tiden de behöver ansågs som en 

betydelsefull faktor i bedömning av försämrad andning hos KOL patienter. Flera 

sjuksköterskor påpekade att de arbetade under tidsbegränsning i telefonrådgivningen där 

inställningen av samtalslängden i telefonisystemet varierade. Däremot anpassade vissa 

sjuksköterskor tiden i telefonen så att patienter med KOL fick tid och möjlighet att 

förmedla sina symtom och behov. Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att prata 

med patienten tills båda parter kände sig nöjda och att nödvändig information kommit 

fram. Att ta sig tid och lyssna på patienten genererade trygghet i att göra en korrekt 

bedömning, ansåg en del sjuksköterskor. 

”Patient som har andningsbesvär och man ser att de har KOL eller de 

säger att de har KOL så är det liksom alltså en klocka som ringer att man 

liksom, att lägga ner lite mer tid på triagering, verkligen analysera här 

och lyssna på patienten.” (ip7) 

 

Vissa sjuksköterskor upplevde att patienter som hade svårt att uttrycka sig på grund av 

språkförbristning, de med nedsatt hörsel samt äldre patienter tog längre tid att samtala 

med. 
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Stöd för sammanvägd bedömning och beslut om åtgärd 

Resultatet visade att flera sjuksköterskor upplevde att det fanns risker i bedömning av 

andningsförsämring hos patienter KOL. Risker som att göra fel i bedömningen, att 

missa annan genes till patientens besvär eller att fatta fel beslut skapade känslor av oro, 

stress och osäkerhet hos dem. För att minimera risker användes sjuksköterskor av 

formellt beslutstöd samt egen och andras kompetens och erfarenhet. 

Att använda formellt beslutstöd 

Tillgång till formella beslutstöd var en faktor som kunde främja en säker bedömning 

och beslut om åtgärd. Som exempel på formella beslutstöd uppgavs Triagehandboken, 

Internetmedicin och 1177 Vårdguiden. ”Vi har triagehandboken och jag brukar 

använda 1177 mycket. Där finns tydliga riktlinjer att gå för när man ska söka vård och 

det brukar jag luta mig mot”(ip6). Dock var det inte alla sjuksköterskor som använde 

sig av beslutstöd utan de lutade sig mot egen kompetens och erfarenhet. Vissa 

sjuksköterskor uppgav att checklistor hade underlättat. ”Ja vi har ju triagehandboken. 

Den använder inte jag, alltså jag använder inte den så ofta för allt det där sitter. Jag 

har jobbat så länge så att det sitter där”. (ip9) 

Att använda egen och andras kompetens och erfarenhet. 

Personlig erfarenhet, kunskap och kompetens användes i större utsträckning av flertal 

sjuksköterskor i stället för annat stöd i bedömningen. Den egna erfarenheten och 

kompetensen hjälpte dem att kunna bedöma om patienten skulle få egenvårdsråd, bokas 

till läkare eller hänvisas till vidare till annan vårdnivå, såsom akuten. ”Inga hjälpmedel, 

jag går nog bara på personlig erfarenhet och den kunskap jag har med mig” (ip6) 

 

Oftast ledde bedömningen till att boka in patienten till läkare baserat på att patienten 

uppvisade tydliga symtom på försämring, där sjuksköterskan utifrån patientens 

symtombeskrivning, ställda frågor och det hon hört beslutat sig för den vårdåtgärden. 

Det framkom att patienter med KOL har små marginaler vid försämring och riskerar att 

försämras snabbt, vilket var ett observandum och ledde till att de prioriterades och 

bokades in till läkare utan att någon utförligare bedömning behövde göras. Likaså när 
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patienten uppvisade symtom på ångest och oro för sin andning eller om sjuksköterskan 

bedömde att det kunde finnas behov av antibiotikabehandling. 

”Alltså har jag de i telefon och jag tycker att hans andning har ju blivit 

sämre, jag hör att de pustar ju mer i telefonen och hostar väldigt och 

slemmigt, alltså att man hör det här, det rosslar till rikligt..Och då brukar 

jag fråga också såklart vilka inhalationer är det de använder och hur har 

de använt dem..Och sen så  brukar det ju såklart leda till ett läkarbesök.” 

(ip10) 

 

Även i de fall där sjuksköterskan inte kunde göra en optimal bedömning eller kände en 

osäkerhet i bedömningen bokades patienten antingen till henne själv eller läkaren för 

bedömning på mottagningen.  Vissa sjuksköterskor uppgav att de upplevde att deras 

kompetens i att bedöma i telefonen ökade ju längre de hade arbetat och det underlättade 

för dem att avgöra hur patienter betedde sig när de var försämrade och när de inte var 

det. ”För egen del så har man många år med sig i yrket och man är van att sitta i 

telefon och van att göra bedömningar, så känner man sig ju ganska så förtrogen med 

det.” (ip8). 

 

Ungefär en fjärdedel av sjuksköterskorna uppgav att de hade utökade kunskaper om 

KOL genom utbildning och erfarenheter av patienter med KOL, vilket medförde ökad 

förståelse och insyn i patientens mående samt underlättade värdering av symtom och 

beslutsfattande. En sjuksköterska uppgav att hon med den fördjupade kompetensen hade 

större befogenheter att utvärdera och justera läkemedelsbehandling hos patienter med 

KOL även i telefon. Huruvida det var lätt att bedöma försämring hos patienten berodde 

delvis på om sjuksköterskan hade tidigare erfarenhet av patienter med KOL i det 

kliniska arbetet, men även om hon hade utökad kunskap i ämnet. Rådgivning om att 

prova inhalationsmedicinering samt uppföljning enligt överenskommelse förekom i 

vissa fall.  

”Frågar vad de har för medicin, har du tagit din medicin? Om man då inte 

bedömer det som en KOL exacerbation så kan man ju alltid… om de inte 

har tagit sin medicin så kan man ju be att ta din medicin och så ringer jag 

dig. Ja man kan göra lite egna bedömningar och ordinationer.” (ip11) 
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Samtidigt upplevde ett fåtal av sjuksköterskorna att de var i behov av utökad kunskap om 

KOL och andningsbesvär för att kunna göra en bra bedömning. 

”Som allmän sjuksköterska har man en ganska allmän kunskap och ibland 

kan jag känna att jag hade behövt lite mer fördjupat i det och det hade nog 

hjälpt en ganska mycket”. (ip1). 

 

Att ha möjlighet till kollegialt stöd och använda sig av deras kompetens vid osäkerhet 

eller behov av råd upplevdes betydelsefullt av flera sjuksköterskor. Stödet och 

rådgivningen kunde komma från patientens husläkare, resursläkare, astma/KOL 

sjuksköterskan och inte minst av de övriga sjuksköterskorna i arbetslaget. Läkare ansågs 

vara väl insatta i patientens hälsohistoria och hjälpte gärna till med vägledning i hur 

sjuksköterskorna skulle tänka kring patientens nuvarande situation och vad för beslut de 

skulle kunna ta. Det ansågs vara en fördel och en trygghet att sitta i samma rum med 

astma/KOL sjuksköterska enligt en del av de intervjuade sjuksköterskorna. Astma/KOL 

sjuksköterskan ansågs ha god insyn i patientens utgångsläge och medicinering och 

kunde användas som stöd i bedömningen. Där det visade sig att patienter inte följde sin 

läkemedelsbehandling kopplades i första hand astma/KOL sjuksköterska in för 

genomgång och eventuell justering av medicinering. 

”Men vi har det bra här att läkarna ställer alltid upp. Astma/KOL 

sköterskan är här, vi har triagehandboken, vi har alla andra kollegor som 

sjuksköterska och så... och är det så har vi vår triage också”. (ip2) 

 

Ifall att patienten hade hemsjukvård var sjuksköterskan i hemsjukvården en 

samarbetspartner som kontaktades samt kunde göra ett akut besök hos patienten och 

bidra med egna iakttagelser av patienten symtom. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ska författare reflektera och diskutera 

studiens trovärdighet utifrån trovärdighetsbegreppen giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet för att kunna påvisa studiens trovärdighet.  

 

Studiens syfte var utgångspunkt i valet av ansats i enlighet med Polit och Beck 

(2016[2017]) och genom en kvalitativ metod försökte författarna förstå en annan 

människas egen erfarenhet, vilken inte kan erhållas med en kvantitativ ansats. Ett 

induktivt förhållningssätt användes för att det gav möjlighet till en friare analys av 

textinnehållet. Studien genomfördes på vårdcentraler belägna i både stadsmiljö och på 

landsbygd med varierad befolkningsmängd och antal listade patienter för att få 

spridning i variationer. Erfarenheten av telefonrådgivning på vårdcentral bland 

deltagare varierade mellan ett och 20 år. Författarna valde att inkludera sjuksköterskor 

oavsett antal år i yrket och vidareutbildning för att få området belyst utifrån 

informanternas olika erfarenheter och bakgrund (Tabell 1). Variationer i urvalet är en 

faktor som ökar överförbarheten av studien och trovärdigheten i urvalet enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012). Samtliga studiedeltagare var kvinnor, även om 

författarna hade som målsättning att ha med manliga deltagare för att berika studien 

med erfarenheter ur olika synvinklar. Att inga män ingick i studien kan bero på att 

sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat samt att det troligen inte arbetade några män på 

de respektive vårdcentraler som ingick i studien. Urvalet anses dock lämpligt för att 

kunna svara på syftet.  För att komma i kontakt med informanter kontaktades 

verksamhetschefer på 32 vårdcentraler i nordvästra Skåne via mejl utifrån ett 

ändamålsenligt urval i första rekryteringen, som sedan kombinerades med ett 

snöbollsurval i en andra rekrytering med tanke på otillräckligt antal deltagare utifrån 

målsättningen. Målsättningen var att komma i kontakt med 15–20 informanter, vilket 

enligt Danielson (2017) skulle ge en rimlig och tillräcklig mängd data att bearbeta och 

kunna skildra variationer i erfarenheter. Verksamhetschefer från endast fem 

vårdcentraler visade intresse för studien i första rekryteringen och åtta av dem avböjde 

på grund av rådande omständigheter med covid-19 pandemi och tidsbrist. Majoriteten 
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av verksamhetschefer svarade varken på första eller påminnelsemejlet. Första 

rekryteringen resulterade i att åtta sjuksköterskor valde att delta i studien efter att ha 

blivit tillfrågade av sina verksamhetschefer. När åtta intervjuer hade genomförts anades 

att tillräcklig mängd data hade insamlats. För att säkerställa att mättnad uppnåtts gick 

författarna vidare med rekrytering av ytterligare informanter via snöbollsurval, vilket 

resulterade i sammanlagt elva intervjuer. Det upplevdes ge tillräckligt rikt material till 

att besvara studiens syfte varför författarna inte gick vidare med att rekrytera fler 

informanter. En sårbarhet med att rekrytera informanter via snöbollsurval skulle kunna 

vara medveten och/eller omedveten påverkan på informanter från de redan intervjuade 

deltagarna. Det skulle kunna ske genom att intervjufrågor avslöjas innan intervjun med 

de nya deltagarna, så att de förbereds mer på frågor och kanske inte ger en tillförlitlig 

bild av sina erfarenheter.  

 

Datainsamlingen genomfördes i form av individuella intervjuer i enlighet med 

Danielsson (2017). Författarna utgick ifrån en intervjuguide som provades i en 

provintervju där båda författarna närvarade. Utifrån provintervjun fick författarna 

känsla att intervjuguiden hjälpte till att besvara syftet samt fick uppfattning om 

tidsåtgång. Intervjuguiden reviderades inte efter provintervjun, men behovet av att ställa 

mer klargörande frågor samt använda följdfrågor uppmärksammades. Informanterna 

kunde i vissa fall uppleva att frågorna i intervjuguiden liknade varandra och att de redan 

hade gett svar, men författarna iakttog under analysprocessen att deltagarna utvecklade 

sina svar efter att liknande frågor hade ställts. Ingen av författarna hade tidigare 

erfarenhet av att intervjua varför beslut togs att båda skulle medverka vid intervjuer för 

att inte missa viktig information och senare i analysprocessen kunna resonera 

tillsammans och fördjupa analysen. Att båda författarna var närvarande under de första 

fyra intervjuer möjliggjorde att den författaren som inte var aktiv i intervjun kunde 

ställa uppföljningsfrågor till deltagaren när det var något som var intressant till syftet 

och som inte uppmärksammades av den som intervjuade. Det gav även möjlighet att 

fånga upp variationer i erfarenhet samt anteckna andra iakttagelser under själva 

intervjun. Med hänsyn till den rådande pandemin av covid-19 samt tidsbrist relaterat till 

att författare arbetade under perioden intervjuerna ägde rum, ändrades 

tillvägagångssättet för genomförande av resterande intervjuer som tidigare var 
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planerade att genomföras på plats. Resterande intervjuer genomfördes via telefon (5) 

eller videosamtal (1), vilket kan ha påverkat interaktionen med deltagaren, då 

kroppsspråk och ögonkontakt inte var möjlig via telefon. Analysarbetet kan ha 

påverkats av att viktiga detaljer som känslouttryck kan ha missats. På grund av det har 

författarna strävat efter att extra noga uppmärksamma pauser, rösten och tonläge i 

uttrycken. Intervjulängden varierade mellan 15–35 minuter men tiden ansågs inte 

påverka intervjuernas kvalitet nämnvärt. Intervjuerna bedömdes vara innehållsrika, 

förutom i ett fall, där mer ytliga svar till syftet framkom. Det kan utgöra en svaghet i 

studien, vilket kunde ha motverkats genom att ställa fler följdfrågor och leda tillbaka 

deltagaren till syftet för att få ett mer innehållsrikt material.  

 

Kvalitativ innehållsanalys med analysprocess utifrån inspiration från Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) användes då författarna strävade efter att identifiera likheter 

och skillnader i intervjutexten, men även då det var lättöverskådlig process att följa. 

Båda författarna lyssnade på samtliga intervjuer men delade upp transkriberingen 

sinsemellan och transkriberade de intervjuer som författarna själva hade genomfört med 

deltagare. Transkriberingen genomfördes i direkt anslutning till intervjugenomförandet 

för att inte missa viktiga detaljer som kunde haft betydelse för analysen. Författarna har 

enskilt och sedan gemensamt analyserat, och efter rekommendation av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) följt alla stegen i analysprocessen utifrån analysschema. 

Det möjliggjorde en dialog och reflektion genomgående i analysprocessen avseende 

författarnas förförståelse om det som var avsett att studera, så att risken för feltolkning 

skulle minska. Genom reflektion och beskrivning av författarnas förförståelse kan 

tillförlitlighet påvisas. Tillförlitligheten av en studie innebär om hur det går att fastställa 

om resultatet innefattar information från studiedeltagare och inte är författarnas egna 

föreställningar eller perspektiv. Tillförlitligheten kan påvisas genom att bland annat 

variera sina ställningstagande under studieprocessen anser Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Under analysprocessen gjordes justeringar i flera steg utifrån 

författarnas konsensus samtidigt som förförståelsen beaktades. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskriver vidare att en viss förförståelse kan komma till nytta för att 

få en djupare förståelse för analysen och möjlighet att hitta ny kunskap men även att 

budskap som är bekant för författarna inte går förlorade. Trovärdighetsbegreppet 
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delaktighet i en kvalitativ intervjustudie avser att undersöka hur neutralt resultatet är. En 

noggrann och tydlig beskrivning av analysprocessen ökar tillförlitlighet av studien 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012), vilket författarna tog i beaktande 

genom att stegvis och strukturerat visa analysprocessen med hjälp av analysschema och 

tabeller. Författarna har strävat efter att vara så neutrala som möjligt för att inte påverka 

resultatet på ett otillbörligt sätt samt strävat efter att uppnå giltighet. En studiedeltagare 

har fått möjlighet att läsa det sammanställda resultatet, vilket bedömdes rimligt.  Likaså 

har examinator, handledare och studiekollegor tagit del av analysprocessen och bedöma 

huruvida kategoriseringen utifrån koder, underkategorier samt bildande av tema 

stämmer överens med författarnas, med syfte att eftersträva delaktighet och giltighet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017; Lundman & Hällgren Graneheim (2012), vilket kan 

stärka trovärdighet och att resultatet svarar mot syftet. För att uppnå överförbarhet 

utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2012) har författarna strävat efter att 

beskriva studien noggrant avseende urval, kontext, deltagare, datainsamlingsmetod och 

analysmetod. Förutom det krävs att giltighet, tillförlitlighet och delaktighet är uppnådda 

(Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Resultatdiskussion 

Syftet med intervjustudien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att i 

telefonrådgivning på vårdcentralen bedöma andningsförsämring hos patienter med KOL 

och besluta om vidare åtgärd. Författarna väljer att diskutera kategorierna värdering av 

försämring utan den kliniska blicken samt stöd för sammanvägd bedömning och beslut 

om åtgärd. 

 

Att värdera patientens symtom på andningsförsämring utan den kliniska blicken, 

innebär svårigheter för sjuksköterskan i telefonrådgivning. Det ställer krav på 

sjuksköterskans kommunikativa förmåga för att få fram patientens symtombeskrivning 

genom att ställa frågor, lyssna lyhört och anpassa tiden i samtalet. Sjuksköterskornas 

erfarenheter är att det finns risk för felbedömning då det förekommer missvisande 

symtombeskrivning från patientens sida och att vissa patienter överdriver medan andra 

förmildrar sina symtom. Det finns också svårigheter i att bedöma patienternas problem 

om de talar ett annat språk eller har svårigheter att uttrycka sina symtom, vilket också 
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framgår i en kvalitativ studie av Eriksson et al. (2019) vars syfte var att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser av svåra samtal. Att det finns svårigheter att bedöma 

patientens problem utan visuell kontakt och att sjuksköterskan måste förlita sig på den 

verbala kommunikationen visades i en litteraturstudie av Kaminsky et al. (2017), vars 

syfte var att undersöka hur telefonrådgivning uppfattades av patienter, hur 

sjuksköterskorna uppfattades av sina chefer samt vilka samtalsegenskaper 

sjuksköterskan hade. Svårigheter med avsaknad av den visuella kontakten betonas även 

i studier av Eriksson et al. (2019), Onubogu och Earp (2013) samt Boström et al. 

(2020). Flera sjuksköterskor kunde uppleva en annan bild av patientens problem men 

valde att lita på patientens beskrivning och utgå ifrån den. Att förlita sig på patientens 

beskrivning och dra slutsatser utan att införskaffa tillräckligt med information kunde 

innebära risk för patientsäkerheten betonade Ledin et al. (2011) i en litteraturstudie som 

undersökte sjuksköterskors syn på svårigheter i telefonrådgivningen. I den aktuella 

studien använde sjuksköterskor olika typer av frågor då det inte var lätt att bedöma 

andningsförsämring enbart utifrån patientens ord. De kombinerade både verbal och 

icke-verbal kommunikation som redskap i att få fram en korrekt och tydlig bild av 

patientens symtom. De använde sin hörsel för att höra och få en uppfattning om graden 

av försämring utifrån andningsfrekvens, förekomst av pauser under samtalet, avvikande 

andningsljud, förekomst av hosta eller andra tecken som går att bedöma genom att 

lyssna. Att ge patienten tid i samtalet var betydelsefullt för att kunna samla in tillräckligt 

med information och att viktig information inte gick förlorad. Gustafsson och Erikssons 

(2020) litteraturöversikt som undersökte kvalitetsindikatorer i sjuksköterskeledd 

telefonrådgivning betonar utifrån resultatet kommunikationens betydelse i 

telefonrådgivning när man inte kan se patienten och anger att den kan främjas genom 

frågor. I en studie av Josefsson et al. (2015) med syfte att undersöka hur nyutbildade 

distriktssköterskors erfarenheter av telefonrådgivning framkommer att det var en 

”konst” att samtala via telefon och att det var viktigt att ställa öppna frågor, upprepa 

frågor och lyssna på patienten för att inte förhasta sig i sitt beslutsfattande.  Yliluoma 

och Palonen (2020) undersökte sjuksköterskors erfarenheter av samspelen med patienter 

och anhöriga i telefonrådgivningen och fann att röst och andningsljud var viktig 

information som sjuksköterskan behövde använda i större utsträckning i bedömning i 

telefonrådgivningen vid avsaknad av ett fysiskt möte med patienten. Kaminsky et al. 
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(2009) undersökte i en intervjustudie olika sätt att se på sitt arbete bland en grupp 

sjuksköterskor i telefonrådgivning i Sverige. Studien belyser att sjuksköterskorna 

upplevde bedömning i telefonrådgivning som ett detektivarbete, där det krävs att bevara 

lugnet, anpassa tiden utifrån patienten behov, att ställa frågor och lyssna noga efter 

andningsljud och hosta. Goda kommunikativa egenskaper hos sjuksköterskan är av 

betydelse för en välfungerande telefonrådgivning och ett positivt resultat framkom i 

studien av Onubogu och Earp (2013) som undersökte hur sjuksköterskan uppfattade sin 

roll i telefonrådgivning. Sättet som sjuksköterskan och patienten kommunicerar på 

framträdde som avgörande för patientsäkerheten, vilket även Eriksson et al. (2020) fann 

i sin studie där syftet var att undersöka sjuksköterskors strategier för att hantera svåra 

samtal i telefonrådgivningen. Bristande kommunikation är en av de vanligaste orsaker 

till avvikelser. God och korrekt förmedlad kommunikation utgör grunden för 

vårdkvalitén, minskar risken för missförstånd och är därför avgörande för säker vård 

menar Öhrn (2013), vilket även bekräftas i en litteraturöversikt av Barbosa et al. (2016) 

som undersökte kommunikationsprocessen i telefonrådgivning. I omvårdnadsteorin av 

Joyce Travelbee framträder att kommunikationen är central i omvårdnadsprocessen och 

ett medel för att upprätta relationer och uppnå omvårdnadens syfte. För att kunna 

bedöma, planera, fatta beslut om och genomföra omvårdnadsåtgärder är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan uppfattar och förstår dels det patienten förmedlar 

verbalt, dels det som blir osagt, det icke verbala (Eide & Eide, 2019). Travelbees teori 

kan öka vår förståelse av kommunikationens betydelse för bedömningen och 

omvårdnadsprocessen. Utifrån fynd i föreliggande studie finns det behov hos 

sjuksköterskor som arbetar i telefonrådgivning att utveckla och upprätthålla goda 

kommunikativa färdigheter för att säkerhetsställa att bedömning sker på ett patientsäkert 

sätt då den visuella kontakten saknas. Det skulle kunna ske genom regelbunden 

kompetensutveckling samt utbildning, men även genom möjlighet att lyssna på sina 

genomförda samtal och reflektera kring sättet man själv kommunicerar på. Genom att 

sjuksköterskor i telefonrådgivningen tar sig tid att ställa adekvat anpassade frågor, 

lyssna på patientens symtombeskrivning och andning kan brist på kommunikation och 

information utebli. Därmed kan goda patientrelationer skapas, risk för felbedömning 

minimeras samt att både patient och sjuksköterska känner sig nöjda och tillfredsställda 

efter samtalet.  Studien visar att utbildning och kompetensutveckling kan bidra till ökad 
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tillfredsställelse för sjuksköterskan samt skapa förutsättningar att göra en rättvis 

bedömning samt ge god vård på lika villkor till patienter i telefonrådgivningen. På det 

viset kan resurser i vården och samhället fördelas mer jämlikt.  

 

Sjuksköterskor i telefonrådgivningen använder sin egen och andras kompetens samt 

formella beslutstöd i bedömningen av patientens symtom, för att sedan fatta beslut om 

åtgärd och på så vis minska risken för felbedömning. Som stöd i den sammanvägda 

bedömningen av patientens försämring är det betydelsefullt att kunna rådfråga sina 

kollegor i beslutsfattandet vid behov. En betydelsefull del i omvårdnad och hantering av 

patienters hälsoproblem via telefon är förmågan att förstå patientens situation, vilket kan 

underlättas genom kunskap och utbildning. De yngre, mindre erfarna sjuksköterskorna 

tenderade i större utsträckning att efterfråga råd av sina kollegor för att kunna bedöma 

eller ta beslut. Behov av kunskapsutveckling belystes i den aktuella studien, främst av 

sjuksköterskor med få år i yrket. Det handlade främst om kompetensutveckling inom 

området KOL. De sjuksköterskor som hade fått en vidareutbildning, hade arbetat nära 

patienter med KOL eller gått kurs i området ansågs vara mer säkra i sina bedömningar. 

Resultaten i föreliggande studie tycks stämma med fynd i studien av Björkman et al. 

(2017) som undersökte hinder och förutsättningar i telefonrådgivningen och fann att 

kollegialt stöd och samarbete var ovärderlig och att det används i stor utsträckning av 

sjuksköterskor, vilket även bekräftas av Kaminsky et al. (2020) i en studie med syfte att 

beskriva legitimerade sjuksköterskors syn på telefonrådgivning med patienter som söker 

för luftvägsinfektioner. Det som var framträdande i den aktuella studien var att det främst 

var sjuksköterskor med kortare yrkesmässig erfarenhet eller kortare erfarenhet av 

telefonrådgivning som använde formella beslutstöd i större utsträckning. En betydelsefull 

del i omvårdnad och hantering av patienters hälsoproblem via telefon är förmågan att 

förstå patientens situation, vilket kan underlättas genom kunskap och utbildning. Det 

finns likheter med sjuksköterskors erfarenheter i vår studie och de resultat som framförs 

av Onubogu och Earp (2013) som beskriver att sjuksköterskor som använder beslutstöd 

har större sannolikhet att göra mer korrekta bedömningar. Det är något förvånande att 

inte alla sjuksköterskor använder beslutstöd vid sammanvägd bedömning och beslut om 

åtgärd, utan de litar mer på sin egen kompetens och erfarenhet. Att det används olika stöd 

för bedömning och i beslutsfattande tycktes bero på skillnaden i arbetslivserfarenhet och 
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teoretisk kunskap hos de intervjuade sjuksköterskor i vår studie. Det kan förstås av 

Patricia Benners teori ”från novis till expertis” (Benner et al., 2008) där hon förklarar att 

kompetensutvecklingen däremellan sker över tid och att det krävs en kombination av 

teoretisk kunskap och erfarenhet, reflektiv förmåga och den egna personligheten för att 

utvecklas från novis till expert. Benner et al. (2008) beskriver också att novisen, 

nybörjaren i yrket eller inom området, saknar erfarenhet och håller sig till regler och 

rutiner för att genomföra sitt arbete. I de senare stegen sker en utveckling för att till slut 

komma till en expertnivå. Det innebär att sjuksköterskan inte längre använder rutiner och 

regler utan kan i stället intuitivt uppfatta olika situationer och agera därefter. I de sista 

stadierna skicklig och expert ser sjuksköterskan helheten kring patienten och kan vidare 

planera åtgärd utifrån egen kunskap och upplevelse. I vår studie framträder vikten av 

kunskapsutveckling genom handledning alternativt interna och externa utbildningar i 

området. För att kunna tillmötesgå den förväntade ökningen av KOL som leder till ökad 

patientkontakt med vårdcentralen samt kunna ge god och säker vård till den här 

patientgruppen men även andra patientgrupper i samhället är det av stor vikt att 

sjuksköterskan i telefonrådgivningen utvecklar nödvändiga kunskaper, färdigheter och 

trygghet i bedömningen. Ett förslag till förbättring utifrån den här studiens fynd hade varit 

utformning av lättanvändbara, lättillgängliga, validerade och anpassade checklistor och 

formella beslutstöd. Det kan underlätta bedömning och beslutsfattande vilket gagnar 

patientsäkerheten men även en kan ge en för sjuksköterskan hållbar arbetssituation och 

tillfredsställelse. 

SLUTSATS 

Studien har påvisat att det finns förbättrings- och utvecklingsbehov i telefon-

rådgivningen som kan bidra till en bättre och säkrare omvårdnad. Avsaknaden av den 

visuella kontakten försvårar bedömning av patientens försämring i andning, vilket 

ställer krav på sjuksköterskans kommunikativa färdigheter, som kan utvecklas genom 

regelbunden utbildning och handledning. Sjuksköterskans förmåga att strukturera upp 

samtalet, erhålla korrekt information, ställa rätt frågor, lyssna in och anpassa tiden ökar 

möjlighet för en god kommunikation samt en rättvis och bra bedömning som gagnar 

patientsäkerheten. Användning av beslutstöd samt egen och kollegornas kompetens 

ökar möjligheten till ett bra telefonrådgivningssamtal. Studiens fynd kan bidra till en 
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hållbar utveckling och ett hälsofrämjande arbete genom att patienter ges god och säker 

vård på lika villkor, utifrån rätt förutsättningar samt att det för sjuksköterskor i 

telefonrådgivning skapas goda förutsättningar för ett adekvat bemötande mot patienter 

samt för egen del god hälsa och utveckling. Studien kan ligga till grund för framtida 

forskning inom digitalisering och framtagande av nya arbetssätt i telefonrådgivning med 

möjlighet att se patienten. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef 

 

 

 

Till vederbörande verksamhetschef 

 

INFORMATIONSBREV OCH ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR 

INTERVJUSTUDIE 

 

Hej!  

Vi heter Alma och Anna och är legitimerade sjuksköterskor. Vi läser till distriktssköterska 

på Högskolan i Kristianstad. Ett examensarbete på magisternivå ingår i utbildningen som 

en fördjupning i omvårdnad och vi har valt att genomföra en intervjustudie. 

Syftet med vår studie är att beskriva distrikts-/sjuksköterskors erfarenheter av att i 

telefonrådgivning på Vårdcentralen bedöma andningsförsämring hos patienter med 

KOL 

 

Primärvården står inför utmaningen att i framtiden möta allt fler patienter med KOL då 

förekomsten av KOL förväntas öka. KOL innebär begränsningar i det dagliga livet och 

nedsatt livskvalitet för många vilket kan medföra ökat tryck på primärvården och 

förbrukning av de samhällsresurser som är tillgängliga. Eftersom patienternas första 

kontakt med vården brukar ske via telefonrådgivning finner vi det intressant att undersöka 

distrikts- och sjuksköterskors upplevelser av att i telefonrådgivning bedöma 

andningsförsämring hos patienter med KOL. Målet är att genom ökad kunskap om deras 

erfarenheter identifiera behov av förbättringsarbete. 

Studien är planerad att genomföras i form av individuella intervjuer under arbetstid om 

möjligt men kan utifrån rådande omständighet med Covid -19 pandemin planeras om till 
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intervjuer via videolänk eller telefonsamtal. Det är tilltänkt att sammanlagt 15 distrikts- 

/sjuksköterskor som arbetar på vårdcentraler i Skåne intervjuas. Intervjuerna beräknas ta 

ungefär emellan 45–60 minuter och kommer att spelas in efter distrikts-/sjuksköterskans 

tillstånd.  

Insamlad information kommer att avidentifieras och sammanställas på gruppnivå så att 

ingen kan identifieras. Den kommer att förvaras säkert och utan tillträde för obehöriga 

samt kommer att strimlas och raderas efter studiens avslut med hänsyn till Lag med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:219). 

Högskolan i Kristianstad har gett etiskt godkännande till studien. 

Med ditt tillstånd som verksamhetschef kommer tänkbara distrikts-/sjuksköterskor att få 

ett informationsbrev om studiens bakgrund, syfte, upplägg samt etiska 

ställningstaganden. Informanter kommer även att informeras om deras frivillighet att 

delta och rätten till att avbryta när som helst utan motivering för sitt beslut.  

Vi önskar att du som verksamhetschef utser en kontaktperson som hjälp för oss och 

informanter att kommunicera med varandra. Kontaktpersonen är tilltänkt att 

vidarebefordra vårt informationsbrev till de som är intresserade att delta i studien. När de 

som önskar medverka lämnat muntligt samtycke via telefonkontakt med oss kommer vi 

att gemensamt komma överens om tid och plats för genomförande av intervju. 

 

Vi vill med det här informationsbrevet ansöka om ditt tillstånd till att genomföra 

intervjustudien 

 

Vänliga hälsningar  
Alma Zverotic      Anna Lidström     

Legitimerad sjuksköterska    Legitimerad sjuksköterska    

Student Högskolan Kristianstad    Student Högskolan Kristianstad 

alma.zverotic0001@stud.hkr.se   anna_christina.lidstrom0087@stud.hkr.se   

    

 

Handledare: Lars Axelsson 

Universitetslektor i folkhälsovetenskap; Dr. medicinsk vetenskap; Fil. Mag. I pedagogik  

Lars.axelsson@hkr.se 

  

mailto:alma.zverotic0001@stud.hkr.se
mailto:Lars.axelsson@hkr.se
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Bilaga 2. Godkännande från verksamhetschef 

 

 

Godkännande av verksamhetschef 

 
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien distrikts-/sjuksköterskors 

erfarenheter av att i telefonrådgivning på Vårdcentralen bedöma andningsförsämring 

hos patienter med KOL och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den 

skriftliga informationen. 

☐  Jag godkänner att studien distrikts-/sjuksköterskors erfarenheter av att i 

telefonrådgivning på Vårdcentralen bedöma andningsförsämring hos patienter 

med KOL genomförs. 

☐   Jag samtycker till att uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformation. 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 3. Informationsbrev till informanter 

 

 

 

Informationsbrev till Dig som är distrikts-/sjuksköterska på vårdcentral.  

Hej! 

Vi heter Alma och Anna och är legitimerade sjuksköterskor. Vi läser till distriktssköterska 

på Högskolan i Kristianstad. Ett examensarbete på magisternivå ingår i utbildningen som 

en fördjupning i omvårdnad och vi har valt att genomföra en intervjustudie. 

Din verksamhetschef har gett oss tillstånd att genomföra studien. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie med syfte att beskriva distrikts-

/sjuksköterskors erfarenheter av att i telefonrådgivning på Vårdcentralen bedöma 

andningsförsämring hos patienter med KOL. 

Primärvården står inför utmaningen att i framtiden möta allt fler patienter med KOL då 

förekomsten av KOL förväntas öka. KOL innebär begränsningar i det dagliga livet och 

nedsatt livskvalitet för många vilket kan medföra ökat tryck på primärvården och 

förbrukning av de samhällsresurser som är tillgängliga. Eftersom patienternas första 

kontakt med vården brukar ske via telefonrådgivning finner vi det intressant att undersöka 

distrikts- och sjuksköterskors upplevelser av att i telefonrådgivning bedöma 

andningsförsämring hos patienter med KOL. Målet är att genom ökad kunskap om deras 

erfarenheter identifiera behov av förbättringsarbete. 

Din medverkan skulle innebära att Du enskilt kommer att kallas till en intervju på din 

arbetstid om verksamheten och den rådande pandemin med Covid-19 tillåter. Om det 

skulle finnas hinder för ett fysiskt möte med dig har vi möjlighet att genomföra intervjun 

via en videolänk. Tidpunkt för intervjun är flexibel och Du kan själv meddela Dina 

önskemål om lämplig tid och plats. Intervjun beräknas ta omkring 45–60 minuter. Den 

kommer att spelas in efter ditt tillstånd. Totalt kommer ungefär 15 personer att delta i 
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individuella intervjuer. Vid eventuella hinder att genomföra intervjuer på plats har vi 

möjlighet att genomföra intervjun via telefon eller videokonversation. 

  

- Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt medverkande 

utan motivering till ditt beslut.  

 

- Insamlad information kommer att avidentifieras och presenteras på gruppnivå så 

att ingen kan identifieras. Den kommer att förvaras säkert och utan tillträde för 

obehöriga samt kommer att strimlas och raderas med hänsyn till Lag med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SFS 2018:219) 

vars syfte är att skydda personuppgifter.  

 

- Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. 

Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Dataskyddsombud på Högskolan Kristianstad nås på 

dataskyddsombud@hkr.se. 

 

- Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in 

klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 

- Uppgifter insamlade i studien kommer enbart att användas för denna studie. 

- Högskolan i Kristianstad har gett etiskt godkännande till studien. 

Den färdiga studien kommer att presenteras form av en uppsats på det ett digitalt 

vetenskapligt arkiv (DiVA) på www.diva.se våren 2021 som Du kan ta del av om intresse 

finns. 

Om du har fler frågor så tveka inte att kontakta de nedanstående ansvariga för studien. 

 

Vänliga hälsningar 

 
Alma Zverotic - Leg. Sjuksköterska – E-post: alma.zverotic0001@stud.hkr.se;    

Anna Lidström - Leg Sjuksköterska – E-post: anna_christina.lidstrom0087@stud.hkr.se;  

Handledare: Lars Axelsson - Universitetslektor i folkhälsovetenskap; Dr. medicinsk vetenskap, Fil. 

magister i pedagogik; E-post: lars.axelsson@hkr.se;  

  

http://www.diva.se/
mailto:anna_christina.lidstrom0087@stud.hkr.se
mailto:lars.axelsson@hkr.se
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Bilaga 4. Samtyckesblankett för deltagande i studien  

    

 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien att beskriva distrikts-

/sjuksköterskors erfarenheter av att i telefonrådgivning på Vårdcentralen bedöma 

andningsförsämring hos patienter med KOL och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 

får behålla den skriftliga informationen. 

☐   Jag samtycker till att delta i studien att beskriva distrikts-/sjuksköterskors 

erfarenheter av att i telefonrådgivning på Vårdcentralen bedöma andningsförsämring 

hos patienter med KOL. 

☐   Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

  

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 5. Intervjuguide 

    

  
 

Vi är intresserade av Dina erfarenheter av att i telefonrådgivning på vårdcentralen 

bedöma andningsförsämring hos patienter med KOL, vilket är syftet med vår studie. 

 

DEMOGRAFISKA FRÅGOR  

- Ålder och kön  

- Vad har du för utbildning? 

- Yrkeserfarenhet som distrikts-/sjuksköterska - var och hur länge? Nuvarande 

arbetsplats? 

- Vilken erfarenhet har du av telefonrådgivning?  - var och hur länge? 

 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Kan du berätta om hur du få reda på att patienter har KOL när de 

ringer om sina andningsbesvär? 

 

- Vilken information får du av patienten? 

- Vilka skillnader finns det om en anhörig ringer istället? 

 

2. Vilken erfarenhet har du av bedömning av andning via telefon till 

skillnad från fysiskt möte? 

 

- Hur känns det att bedöma andningsbesvär i telefon 

 

3. Kan du berätta ett exempel där du under ett telefonsamtal behövt 

bedöma ytterligare försämring i andning hos en KOL patient? 

 

- Hur bedömer du om patienten drabbas av försämring i sin andning? 

- Vilka utmaningar finns det i telefonrådgivning avseende bedömning av 

försämrad andning? 

- Vilka frågor ställer du till patienten för att kunna göra bedömning? 

- Hur reagerar de på dina frågor? 

- Vilka utmärkande symtom framkommer under samtalet med patienten 

som är försämrad i sin andning? 

- Hur hanterar du dem? 
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4. Vilken typ av hjälpmedel använder du för att bedöma försämring i 

andning? 

- Vad mer skulle underlätta för dina bedömningar? 

- Finns det några styrdokument att tillgå? 

- Hur gör du om du inte kan hantera samtalet på egen hand? 

- Finns det andra sätt som kan underlätta för dig? 

 

5. Vilka risker finns det i telefonrådgivning med patienter som har 

KOL? 

- Hur hanterar du det? 

 

6. Hur ser din arbetsmiljö ut vid telefonrådgivning? 

- Hur lång tid har du per samtal med patienten? 

 

7.  Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar?  

 

8. Om det uppkommer behov av fler frågor, har vi då möjlighet att 

kontakta dig igen? 

 

Exempel på följdfrågor:  

Kan du utveckla det mer? -  Kan du berätta mer om? 

Kan du ge något exempel på det? - Hur menar du då?  

Hur tänker kring det? - Hur känner du då? 

 

 

 

 


