
Patientkontakt per telefon



Vad skiljer ett samtal i telefon från ett IRL?

• Det vi inte ser:

• Kroppsspråk

• Mimik

• Det vi inte vet:

• Var är patienten

• Andra saker som stjäl fokus 



Vad vet personen du ringer?

• Utgå alltid från att de inte fått någon information.

• Utgå från att detta är patientens första kontakt med 
sjukvården.
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Vad händer när du ringer?

• En del har full koll

• En del är lugna och samlade

• En del reagerar inte alls för de tänker inte ens tanken att detta kan 
vara cancer

• En del hör dig leverera en dödsdom

• En del kommer inte att höra vad du säger alls

• En del kommer att bli arga/ledsna/ångestfyllda

Hur förhåller du dig till det per telefon?

Hur lång tid kommer du att ha för varje patient?



Vem pratar du med?

• Trygga patienter:

• Litar på sjukvården

• Har lättare att ta instruktioner

• Otrygga patienter:

• Kontrollbehov

• Kan behöva att någon ringer upp

• Kan upplevas som ifrågasättande och besvärliga



Inledning

• Hur presenterar du dig?

• Kan personen prata ostört?

• Se till att de har möjlighet att ta anteckningar

• Att de inte kör bil 

• Att det inte står i kön på ICA eller just hämtar 

på förskolan

• Vad har patienten fått veta tidigare?



Under samtalet

• Kolla av med patienten att de fortfarande lyssnar genom att ställa 
kontrollfrågor. 

• Upprepa gärna den information du ger.

• Normalisera och avdramatisera:

• Det är vanligt att man inte minns all info…

• Många kommer på frågor efteråt…



Avsluta

• Be patienten upprepa tider och platser

• Ge dem nummer att ringa om de har frågor

• En fråga att ta med

• Finns det möjlighet att använda sms och mail för information då detta är 
något som patienterna efterfrågar?



TACK!

mirjam.bergknut@vll.se


