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Abstrakt 
Bakgrund: Regionalt Läkarstöd (RLS) har utformats för att säkra prehospital 

involvering från läkare. Dagens ambulanssjukvård ställer höga krav på att bedöma och 

triagera patienter till rätt vårdnivå. Till sin hjälp i sitt dagliga arbete med detta behöver 

sjuksköterskan en läkare som är väl insatt i verksamheten. Syfte: Att beskriva läkares 

erfarenhet av att fungera som rådgivare till sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

Metod: Kvalitativ intervjustudie med tio läkare som tjänstgör som RLS. Analysen 

genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskrivs med de 

fyra kategorierna Teamsammanhållning, Frustration, Bristande ansvarskänsla och 

Lyhördhet, som speglade läkarnas erfarenheter av att vara telefonstöd till 

sjuksköterskor. Ett latent huvudbudskap identifierades som Skör tillit. Att som en del i 

teamet finnas som stöd och rådgivare till sjuksköterskor i ambulanssjukvården 

upplevdes som positivt och funktionen ses som relevant och viktig. Det krävs en god 

teamsamverkan mellan professionerna för en patientsäker vård och för att uppnå det 

utkristalliserades tillit som en nyckelfaktor. Konklusion: En telefonbaserad 

bakjourslinje dit sjuksköterskor kan vända sig för råd och stöd är en relevant funktion 

för läkarna, där de känner sig som en del i det prehospitala teamet. I arbetet med bättre 

teamsamverkan inkluderande god kommunikation för säker vård, är gemensamma 

möten och övningar en viktig del för att ge professionerna en chans att mötas som 

personer och främja ökad förståelse för varandras kunskap och utforma gemensamma 

mål.  
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Abstract 
Background: Regional Medical support has been designed to ensure an involvement of 

doctors in the prehospital field. The current system for ambulance care raise high 

demands to ensure a correct patient assessment and triage to the right level of care, and 

for their assistance in this daily work, the nurse needs a doctor who is very 

knowledgeable in the organization. Purpose: To describe doctors’ experience of 

functioning as advisors for nurses working in the ambulance. Method: A qualitative 

research design was conducted including interviews with nine doctors serving as 

Regional Medical support. The content analysis was conducted according to a 

qualitative content analysis method.  Result: The analysis resulted in the four categories 

team spirit, frustration, lack of sense of responsibility and responsiveness, which 

mirrored the doctors’ experiences of acting as a phone support for specialist nurses on 

the ambulance. An underlying main message was identified as delicate trust. To be part 

of the team and act as a support and advisor for nurses working on the ambulance was 

perceived as positive, relevant and important. Good teamwork between the professions 

is required to guarantee patient safe care, and to obtain that, trust came through as a key 

factor. Conclusion: For the nurses to have an on call doctor that they can reach on the 

phone for support and advice was seen as a relevant system for the doctors, where they 

feel as a part of the prehospital team. In the continuous work for better teamwork, 

including good communication for safe care, it's important with common gatherings and 

training sessions to give the professions a chance to meet in person and gain a better 

understanding for each other’s roles, and enunciate common goals.  
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1 Inledning 
Rådgivande läkare har under en längre tid funnits inom ambulanssjukvården, och det 
anses nödvändigt med direkt involvering av läkare prehospitalt.  Idag är kompetensen 
och komplexiteten så pass hög att det kan vara svårt för en ointroducerad läkare att 
förstå verksamhetens frågeställningar. Inom ambulanssjukvården i Sverige finns idag ett 
flertal olika lösningar för läkarstöd till ambulanspersonalen. Vissa områden använder 
sig av akutmottagningens läkare, andra har tagit hjälp av primärvårdens läkare, men det 
finns en problematik i att dessa läkare uppehålls av andra arbetsuppgifter samtidigt.  
Region Skåne har utformat en telefonbaserad bakjourslinje som finns tillgänglig dygnet 
runt för rådgivning och beslutsstöd åt sjuksköterskorna på ambulanserna i Skåne. För att 
kunna säkra en hög patientsäkerhet i ett telefonbaserat läkarstöd krävs en väl fungerande 
struktur och samverkan mellan de olika yrkeskategorierna. Författarna är verksamma 
inom ambulanssjukvården i Region Skåne och använder Region Skånes regionala 
läkarstöd i sitt dagliga arbete. De har under specialistutbildningen uppmärksammat hur 
olika lösningar det finns för läkarstöd till ambulanspersonalen i Sverige och valde 
därför att fördjupa sig inom detta område.  
 

2 Bakgrund  
 
2.1 Patientsäkerhet 
 
Begreppet patientsäkerhet omfattar flera dimensioner och innehåller såväl en 
målsättning med ett tillförlitligt system inom sjukvården, som en egenskap hos systemet 
vilken minimerar förekomsten och effekten av negativa händelser. Arbetet med 
patientsäkerhetsrelaterade frågor kräver en samverkan mellan många kompetenser. 
Synen på varför vårdskador, komplikationer och olyckor inträffar måste ses med en 
bredare förståelse av hela systemets ansvar för säker vård (Ödegård, 2013).   
 
Hälso- och sjukvården är en högriskverksamhet, men ligger långt efter andra 
verksamheter när det gäller säkerhetsarbete. Till exempel har flygindustrin, 
vägtransportsystemet och kärnkraftindustrin en bredare syn på säkerhet, och en 
anpassning av verksamheten har gjorts efter hur människan fungerar. Vården har 
snarare utformats efter hur människan borde fungera. Tidigare nämnda verksamheter 
har även ett tydligare fokus på preventivt arbete, för att identifiera vad som skulle kunna 
leda till en olycka. Utredningar efter flygolyckor har visat att en tydlig riskfaktor är 
brister i kommunikation och samverkan. Även om andra branscher inte är direkt 
jämförbara med vården, så finns det mycket att lära sig av. Ett bra exempel är att det 
inom flyget ställs krav på regelbundna kunskapskontroller för piloterna för att de ska få 
behålla sitt certifikat, medan en legitimation inom vården är livslång (Ödegård, 2013).   
 
Sjuksköterskan har en viktig roll i patientsäkerhetsarbetet genom sitt ansvar att bedriva 
vård utifrån evidensbaserad kunskap och verka för att avvikelser rapporteras och följs 
upp. Specialistsjuksköterskan ska även verka för följsamhet till fastställda riktlinjer och 
rutiner samt kommunikation och informationsöverföring på ett systematiskt och 
standardiserats sätt. Säker vård bedrivs genom att alla yrkeskategorier samverkar kring 
patienten i ett team där alla har rätt kompetens för sitt uppdrag (Öhrn, 2013).  
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2.2 Funktionen Regionalt Läkarstöd  
 
Under perioden 2004-2007 hade Region Skåne prehospitala akutteam, så kallade 
PHAT-bilar som bemannades av en läkare och en sjuksköterska. De var tänkta att 
fungera som ett extra stöd till ambulansen och larmades dels av SOS, dels genom så 
kallad egenutlarmning efter avlyssning av radio. Under 2007 lades verksamheten ner, då 
det under 2005 infördes krav på minst en sjuksköterska med specialistutbildning i varje 
akutambulans. Istället infördes år 2009 Regionalt Läkarstöd (RLS), en telefonbaserad 
jourlinje, som används då ambulanspersonalen är i behov av rådgivning, beslutsstöd, 
ordination eller behandlingsförslag. När patienten hänvisas till annan vårdnivå eller inte 
medföljer ambulans till sjukhus ska RLS konsulteras innan det beslutet tas (Brismar, 
2007). RLS- läkarnas upptagningsområde involverar de fyra olika ambulansdistrikt som 
finns i Region Skåne och de kan kontaktas av samtliga sjuksköterskor anställda inom 
ambulanssjukvården i  regionen. Oftast rör frågeställningarna till RLS inte de mest 
akuta patienterna, som hjärtstopp eller trauma, utan de multisjuka äldre patienterna. I 
Skåne handläggs var femte patient i ambulanssjukvården tillsammans med regionalt 
läkarstöd (Hagiwara, 2016) 
 
Gruppen som bemannar RLS består av erfarna akutläkare alternativt specialistläkare 
med varierande specialiteter, vilka fått en grundutbildning innehållande genomgång av 
Triagehandboken, METTS-pre, behandlingsriktlinjer, två-dagars utbildning i 
sjukvårdsledning och katastrofmedicin och fem dagars medåkning i ambulans. Varje år 
får de uppdatering i form av en dags genomgång av Region Skånes 
behandlingsriktlinjer, två dagars medåkning i ambulans och seminarium i prehospitalt 
telefonstöd. Alla måste certifieras för sitt uppdrag och certifikatet ska förnyas varje år, 
efter genomgångna utbildningsdagar (RSPE, 2014b).  
 
Under 2014-2015 genomfördes en magisteruppsats i form av en intervjustudie i Region 
Skåne med ambulanssjuksköterskor, där deras upplevelse av att samarbeta med 
regionalt läkarstöd undersöktes. Studien visade att ambulanssjuksköterskorna ansåg att 
läkarstödet var en tillgång som ökade deras känsla av trygghet även om systemet hade 
en del brister. Samtalen till läkarna innebar att specialistsjuksköterskorna upplevde stöd 
i sin handläggning av patienten, många kände ett behov av bekräftelse att de tänkt rätt. 
Sjuksköterskorna förde fram en upplevelse av varierande kompetens hos läkarna och 
därmed också en skillnad i handläggning av patienterna som påverkade sjuksköterskans 
känsla av trygghet i sina beslut. Problem i form av distraherande moment under 
samtalen fördes fram av flera deltagare, samt vikten av god kommunikation och aktivt 
deltagande från båda parter för att få till ett bra samtal. Specialistsjuksköterskorna lyfte 
också tillfällen då de inte upplevde något behov av att ringa läkarstödet men var 
tvungna ändå enligt gällande direktiv. De samtalen upplevdes mer kravfyllda och 
sjuksköterskorna ansåg att de själva borde få fatta beslut om de behövde läkarstöd eller 
ej (Lindahl & Brock, 2015).  
 
 
2.3 Ambulanssjuksköterskans kompetens 
 
Ambulansteamet består av två personer, varav den ena måste vara legitimerad 
sjuksköterska enligt SOSFS 2009:10. I Region Skåne är alla akutambulanser 
bemannade med minst en specialistsjuksköterska som jobbar tillsammans med en annan 
specialistsjuksköterska, en grundutbildad sjuksköterska eller en ambulanssjukvårdare 
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(Region Skånes Prehospitala Enhet, RSPE, 2015a). Det är alltid den som har den högsta 
formella medicinska kompetensen som är medicinskt ansvarig och till dennes hjälp 
finns de lokala och regionala riktlinjerna att följa (Bremer, 2016).  
Alla sjuksköterskor som anställs i Region Skånes ambulanssjukvård genomgår vid 
anställning en muntlig kompetenskontroll med ambulansläkare samt ett skriftligt 
certifieringstest. Kompetenskontroll och certifiering förnyas därefter en gång per år 
genom skriftligt test med kunskapsfrågor, där ambulanssjuksköterskan måste få godkänt 
resultat för att få behålla sin rätt att ge läkemedel och behandla utifrån gällande direktiv 
(Bremer, 2016).  Behandling och handläggning av patienterna följer 
behandlingsriktlinjer, direktiv och riktlinjer framtagna av Region Skånes prehospitala 
enhet (RSPE, 2015b).  
 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) och Sveriges sjuksköterskeförening 
(SSF) har tillsammans tagit fram en kompetensbeskrivning för specialistutbildade 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvård. De områden som specifikt tas upp i 
kompetensbeskrivningen är omvårdnadens teori och praktik med fokus på omvårdnad, 
medicinsk vetenskap, prehospital vårdmiljö, samt samverkan, ledarskap och forskning, 
utveckling och utbildning. Bland annat skall ambulanssjuksköterskan kunna bedöma 
patienten medicinskt utifrån vitala funktioner, ta beslut kring vårdåtgärder och 
självständigt ta beslut och administrera farmakologisk behandling utifrån gällande 
lokala behandlingsriktlinjer. I Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskorskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård (2012) lyfts 
ambulanssjuksköterskans förmåga att samverka och kommunicera med andra 
vårdgivare för att ge patienten så bra och säker vård som möjligt. 
 
Ambulanssjuksköterskan tar inte bara sitt professionella ansvar, utan ser ofta även sitt 
ansvar som medmänniska när ett behov av stöd och hjälp identifierats. Gränsen för hur 
långt deras ansvar sträcker sig är oklar och i Holmberg och Fagerbergs studie (2010) 
framkom det att ambulanssjuksköterskor ibland upplever ett ansvar så stort att det 
överskrider deras yrkesprofession.  
 
All ambulansverksamhet har en ambulansöverläkare knuten till sig, vilken har det 
yttersta medicinska ansvaret i verksamheten och ansvarar för patientsäkerheten. Detta 
ansvar yttrar sig bland annat i form av certifieringar, utformningar av rutiner och 
riktlinjer samt uppföljning av avvikelser (Kongstad, 2016).  
 
 
2.4 Prehospital bedömning och beslutsfattande 
 
En av de mest komplexa och viktiga uppgifterna för en ambulanssjuksköterska är att 
med hjälp av ett gott kliniskt omdöme kunna ta rätt beslut (Sjölin, Lindström, Hult, 
Ringstedt & Kurland, 2016). Att vara utbildad och tränad i att kunna ta beslut i den 
prehospitala vårdmiljön är en förutsättning, och i Sverige finns det sällan läkare 
närvarande ute i fält, vilket betyder att ambulanssjuksköterskor står ensamma i sina 
bedömningar och i vissa beslut (ibid).  
 
Forskning av Hagiwara och Sundström (2016)  har visat att ett av de största hoten mot 
patientsäkerheten i ambulanssjukvården är fel begångna i bedömningen av patienten. 
Orsaken till dessa fel finns i människors olika typer av tänkande, dels det automatiska 
tänkandet, som baseras på tidigare erfarenheter och dels det analytiska tänkandet, som 
är långsamt, resurskrävande och ställer krav på intellektuell kapacitet. Studien visade att 
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för att minska risken för förhastade beslut behöver ambulanspersonalen hjälpmedel som 
till exempel behandlingsriktlinjer. Det finns dock en risk att riktlinjerna blir alltför 
styrande, att diagnostiska begrepp som ligger till grund för riktlinjerna kan vara 
begränsade. Behandlingsriktlinjerna är inte alltid anpassade till den prehospitala vården 
och kan därför vara svåra att tillämpa (ibid). Enligt Gunnarsson och Warrén-Stomberg 
(2008) kan incidenten i sig själv vara avgörande för hur sjuksköterskans beslut fattas, 
men det är även sjuksköterskans tidigare erfarenheter som är viktiga i beslutsfattandet. 
Andra faktorer som osäkerhet i miljön kring patienten, förväntningar från omgivningen 
och att samverka med andra instanser kan också påverka besluten i olika riktningar 
(ibid). 
 
En av ambulanssjuksköterskans kompetenser består i att verka för att varje patient får 
vård på rätt nivå inom sjukvården genom samverkan med andra vårdaktörer 
(Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialistsjuksköterskorskeexamen 
med inriktning mot ambulanssjukvård, 2012). De beskriver även att 
ambulanssjuksköterskan skall kunna ” triagera till relevant vårdnivå i samverkan med 
ledningsansvarig” (Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med 
specialistsjuksköterskorskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård, 2012, s 8).  
Behovet av sjukvård är ökande, framförallt inom akutsjukvård, och andelen äldre i 
befolkningen stiger, vilket leder till stora krav på hälso- och sjukvården (Wireklint-
Sundström, Annetorp, Sjöstrand  & Vicente, 2016). För att utnyttja resurserna på bästa 
och mest effektiva sätt måste vårdnivå anpassas efter den enskilde patientens 
vårdbehov, vilket lett till att sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården har fått 
möjlighet att med hjälp av medicinska riktlinjer hänvisa till annan vårdinstans än 
akutmottagningen (ibid.).  En svensk studie av Nyberg och Edeborg (2015) visade att 
ambulanssjuksköterskor i Gävleborgs län saknade dels ett regionalt läkarstöd med en 
tillgänglig läkare avdelad specifikt för ambulansverksamheten, dels 
behandlingsriktlinjer som ett styrdokument när det gällde patienter som bedömts kunna 
lämnas hemma. 
 
I Region Skåne har sjuksköterskorna i ambulanssjukvården 130 direktiv och 92 
rekommendationer att rätta sig efter utöver de regionala behandlingsriktlinjerna.  
I direktiven specificeras bland annat triagering mellan akutsjukhus och närsjukhus och 
var vilka tillstånd ska behandlas. De fastställer också att riktlinjer i vårdprogram och 
aktuella triageringsverktyg, ska gälla, samt att tillstånd av primärvårds- eller 
egenvårdskaraktär ska handläggas i samråd med RLS. Det åligger enligt direktiven 
ambulanspersonalen att ta kontakt för en allmän diskussion kring patientens situation 
(RSPE, 2013, 2014a). I de fall där patienten kvarstannar i hemmet, triageras till annan 
vårdnivå eller anses kunna använda annat transportsätt än ambulans till sjukhus, skall 
RLS konsulteras och dokumentationen skall vara extra noggrann och utföras av såväl 
ambulansteamet som tjänstgörande RLS (RSPE, 2014a). Det finns vissa undantag där en 
specialistutbildad sjuksköterska får handlägga vårdärendet och triagera till egenvård 
självständigt utan RLS-kontakt. Dessa tillstånd tydliggörs i direktiv 101 och utgörs av 
patienter som vägrar vård men anses vara vid sina sinnens fulla bruk, trafikolycksfall 
där patienten bedöms vara helt oskadd och uppfyller vissa andra kriterier, mindre 
extremitetsskador distalt om knä- eller armbågsled där distalstatus är opåverkat, 
okomplicerad hypoglykemi, okomplicerad alkoholintoxikation och avliden patient som 
har säkra dödstecken när ambulanspersonalen ankommer till platsen (RSPE, 2016).  
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2.5 Läkarnärvaro i ambulanserna  
Suserud och Haljamäe (1999) studerade värdet av att bemanna ambulanserna med 
sjuksköterskor istället för ambulanssjukvårdare och skriver i sin studie att det är 
nödvändigt med en direkt involvering av läkare prehospitalt, oavsett om det är 
ambulanssjukvårdare eller specialistsjuksköterskor som bemannar ambulansen. Det bör 
då vara en läkare som inte uppehålls av andra arbetsuppgifter samtidigt som till exempel 
läkare i tjänst på en akutmottagning.  
 
Det har utförts ett fåtal studier där man försökt evaluera fördelen med läkarbemannad 
ambulans jämfört med specialistsjuksköterska, men huvudfokus har i dessa studier legat 
på multitrauma, hjärtstopp och prehospital intubation. Det har inte kunnat demonstreras 
i någon studie att det finns fördelar med de avancerade medicinska åtgärder läkare kan 
tillföra vid kritiska traumafall (Haner, Örninge & Khorran-Manesh, 2015). Vid 
hjärtstopp sågs en något bättre kvalitet på utförd hjärt-lungräddning men inte någon 
signifikant högre överlevnad när Olasveengen, Lund-Kordahl, Steen och Sunde (2009) 
jämförde läkarbemannade ambulanser med ambulanser med ambulanspersonal i Norge. 
Van Schuppen och Bierens (2011; 2015) fann att den diagnostiska kompetensen mellan 
specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård i Nederländerna och läkare är densamma, 
dock kan läkarna ge vård med högre nivå vid avancerad livsuppehållande behandling 
såsom till exempel anläggning av thoraxdrän och eskarotomi.  
 
Olasveengen et al.´s (2009) slutsats är att den värdefullaste effekten av läkarnärvaro 
inom ambulanssjukvården är att de kan bistå med uppdaterade kunskaper, utbildning av 
god kvalitet och motivation att förbättra kvaliteten på akutvården såväl pre-som 
intrahospitalt.  
 
En svensk studie har visat att läkarnärvaro prehospitalt inte tillför något signifikant till 
arbetet med att förebygga onödiga transporter till sjukhus, så länge det finns riktlinjer 
och förutsättningar för medicinsk support för sjuksköterskorna (Haner, Örninge och 
Khorran-Manesh, 2015). Studien fokuserade på patienter som behandlats på plats eller 
inte behövt medfölja ambulans. Slutsatsen blev att det endast finns en patientgrupp som 
möjligtvis skulle kunna kräva läkarnärvaro prehospitalt och det är svårt sjuka barn. 
Närvaron av en läkare i dessa fall skulle kunna ge en ökad trygghetskänsla för patient 
och anhörig och tillhandahålla avancerad behandling, som normalt inte ges av 
sjuksköterskor. 
 
 
2.6 Kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor 
Den rapporterat största orsaken till felaktigheter begångna i vården är brister i 
kommunikationen, och då framför allt i informationsutbytet mellan sjuksköterskor och 
läkare (Culver-Clark & Greenawald, 2012). Kommunikation är ett komplicerat område 
och brister i kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor kan vara en 
patientsäkerhetsrisk.  I akuta situationer är det speciellt viktigt att kommunikationen är 
strukturerad och korrekt, eftersom det ofta föreligger tidspress och en kaotisk situation. 
En annan aktivitet där brister i kommunikationen lätt kan leda till missförstånd är 
telefonrådgivning (Öhrn, 2013). Inspektionen för vård och omsorg har identifierat 
kommunikation och informationsöverföring som ett riskområde inom vården genom 
granskning av 22 tillsynsärenden i Region Skåne och landstingen Kronoberg och 
Blekinge. De identifierar dels situationer där kommunikationen inte fungerar och lyfter 
då särskilt fram kommunikation mellan läkare och sjuksköterska då detta återkommer i 
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flertalet ärenden. De ser även att informationsöverföring mellan verksamheter och 
personalkategorier är problematiskt och förenat med en ökad patientsäkerhetsrisk 
(Inspektionen för vård och omsorg, 2014). 
 
På grund av olikheter i utbildning och praktisk erfarenhet har sjuksköterskor och läkare 
generellt en begränsad kunskap om varandras vetenskapsgrenar, ansvarsområden och 
värdegrunder, vilket leder till svårigheter i samverkan mellan yrkesgrupperna. De har 
också ofta olika syn på problemlösning och olika tro på vilka alternativ som finns och 
vilka hinder som går att överbrygga (Öhrn, 2013). En annan rapporterad 
kommunikationsbarriär mellan läkare och sjuksköterskor är olikheter i mentala modeller 
för kommunikation och olika uppfattningar om vad som ska kommuniceras. Samarbetet 
i team bekräftar det beroendeförhållande som finns mellan yrkesgrupper, men innebär 
också att en gemensam respektfull dialog ska vara det primära i kommunikationen.  
Samtalen i teamet bör vara icke-hierarkiskt samtidigt som det måste finnas en 
beslutskapacitet. Teamarbetet ska genomsyras av en samarbetsvinst som bygger på 
målinriktade och uppgiftsorienterade dialoger (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 
2013).  
 
Manias och Streets (2001) studie belyser kommunikation och beslutsfattande mellan 
sjuksköterskor och läkare vid en intensivvårdsavdelning. De fann att sjuksköterskorna 
framförallt använde sig av två olika modeller i samspelet med läkaren vid 
beslutsfattande. Genom "the doctor-nurse game" undviks konfrontationer genom att 
sjuksköterskan föreslår lösningar och ordinationer på ett sådant sätt att den hierarkiska 
ordningen inte ändras. I "the staging game" lämnar sjuksköterskorna ut selektiv 
information till läkaren på ett sådant sätt att de styrs mot ett visst beslut. Slutsatsen i 
studien är att kommunikationen har stor betydelse för ett gott samarbetet och att det 
genom att arbeta för en god kommunikation finns möjligheter att höja vårdkvaliteten 
(ibid). 
 
I Region Skåne rekommenderas rapporteringsmallen SBAR vid förvarning till 
akutmottagning samt vid muntlig medicinsk rapport (RSPE, 2015c, RSPE, 2015d). 
SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation. Metoden är hämtad 
från flygindustrin och detta bestämda mönster möjliggör sakligt och korrekt utbyte av 
patientinformation och har potential att öka patientsäkerheten genom effektivare och 
säkrare kommunikation (Öhrn, 2013, Thor & Wallin, 2008, Robinson et al 2010). 
 

3 Teoretisk referensram  
Ett vårdvetenskapligt perspektiv fanns med under genomförandet av denna studie med 
fokus på teamarbetets betydelse i vården. Vårdvetenskap är den vetenskap som studerar 
vårdverksamheten, eller vården under bestämda förhållanden sådan den ter sig med. 
Vårdvetenskapen är inte professionsbunden. Den är en humanvetenskap vilken indelas i 
systematisk och klinisk vårdvetenskap. Den systematiska vårdvetenskapen utgör 
grunden för den kliniska vårdvetenskapen som handlar om att förverkliga vårdandet i 
olika kliniska kontext och konkreta unika vårdsituationer. Vårdvetenskap syns både 
direkt och indirekt i tanke, handling och hållning samt i olika former av forsknings- och 
utvecklingsprojekt och i formuleringen av de problem som uppfattas som 
vårdvetenskapliga. Den synliga vårdvetenskapen lyfter fram patienten i vården ur ett 
vårdvetenskapligt perspektiv och vårdens kärna, såsom olika frågor rörande vårdarbete. 
Vårdvetenskapen i tanke och handling synliggörs genom att behovet uttalas, att teorier 
och vårdfilosofier används samt att värdegrund formuleras. Språket och 
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dokumentationen är andra sätt som synliggör vårdvetenskapen. (Eriksson, Nordman & 
Myllymäki, 1999). 

Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) har sammanställt 
en skrift över kärnkompetenser inom vården där teamarbete lyfts fram som en av dessa. 
Kärnkompetenser definieras som kompetenser gemensamma för alla vårdprofessionerna 
och som bidrar till en högre patientsäkerhet och vårdkvalitet. För att uppnå en 
personcentrerad och patientsäker vård används teamsamverkan där alla teamets 
medlemmars kompetens utnyttjas och kompletterar varandra för att nå bästa resultat. 
Personcentrerad vård kännetecknas av att personen blir sedd och förstådd som en unik 
individ med individuella behov, värderingar och förväntningar. En vård utifrån 
personens villkor strävar efter att bevara personens integritet och värdighet (Carlström, 
Kvarnström & Sandberg, 2013). Inom dagens vård och omsorg ses teamarbete som 
självklart, och för specialistsjuksköterskan är det en vana att samarbeta med andra 
professioner. Ur ett teoretiskt perspektiv kan teamarbete anses vara en idealisk 
samarbetsform inom vård och omsorg (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).  

Tvärprofessionellt samarbete i allmänhet, och teamarbete i synnerhet, anses vara den 
bästa modell som konstruerats för att arbeta med patienter med multipla behov 
(Thylefors, 2013). Patienternas alltmer komplexa behov kan lättare tillgodoses genom 
teamarbete. Många patienter söker egen kunskap och har en förväntan från vårdgivaren 
att få individuell behandling. I teamarbetet runt detta ligger det en utmaning som 
handlar om att arbeta brett och att kunna se och ta hänsyn till andra professioners arbete. 
Sjuksköterskor måste öka medvetenheten om sina egna möjligheter att bidra till teamets 
resultat genom sina kunskaper i omvårdnad och ansvar för omvårdnaden. 
Sjuksköterskor ska kunna kommunicera med teamets alla medlemmar med respekt och 
integritet samt medverka till att teamets olika roller klargörs (Carlström, Kvarnström & 
Sandberg, 2013). En vanlig definition av ett team är en mindre grupp människor med 
olika kompetens, vilkas gemensamma mål effektivt eftersträvas genom att de har en 
intensiv och bra interaktion med varandra. 
För att teamarbete ska kunna optimeras och det gemensamma arbetet stärkas, handlar 
det om att hantera vissa gemensamma uppgifter och att på lång sikt ha ett värdefullt 
kontinuerligt idéutbyte. Detta arbete kan handla om att uppdatera varandra på de senaste 
medicinska rönen, diskutera långsiktig utveckling i teamet och gemensamt fundera på 
hur de svåra avvägningarna bör göras. Det handlar även om att tillsammans bygga upp 
väl genomtänkta rutiner, för att kunna förbättra och optimera det dagliga arbetet (Berlin, 
2013). Vikten av en god organisation med tydliga mål och riktlinjer som samtidigt 
tillåter teamet att självständigt finna nya sätt att arbeta för att nå bra resultat lyfts fram 
som en framgångsfaktor till bra teamarbete (Svensk Sjuksköterskeförening & Svenska 
Läkaresällskapet, 2013).  

En av utmaningarna med teamarbete identifieras av Berlin (2013) som att definiera de 
olika rollerna som varje profession förväntas agera efter. Detta bör göras utan att det blir 
för stor skillnad mellan de formella och informella rollerna för att förhindra att 
missuppfattningar uppstår. Det krävs en stor flexibilitet och vilja för att uppnå ett 
samarbete med arbetsuppgifter  mellan olika professioner på olika nivåer. En risk finns 
att det medicinska perspektivet blir dominant och att samverkan mellan teamets 
medlemmar påverkas utav detta (ibid.) För specialistsjuksköterskan ligger utmaningen 
med teamarbete i att synliggöra och kombinera värderingarna av sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete med andra värderingar för att skapa samarbetsvinster. 
Specialistsjuksköterskan bör sätta teamet främst genom gemensamma diskussioner och 
gott samarbete. Det krävs en öppen och tydlig kommunikation och att var och en i 
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teamet utnyttjas där de gör bäst nytta för patienten (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 
2013). Fokus bör vara att man lär sig att förstå och kan samarbeta med andra 
yrkeskategorier för en personcentrerad vård. Man tränar på att arbeta i team för att öka 
förståelsen för hur sin egna och andras kompetensområden bäst kan gagna vården. Man 
lär av varandra och ser hur olika kunskaper kan komma att användas effektivast för 
patientens bästa. För att skapa en säkrare vård ska även patienterna involveras och ses 
som medlemmar i ett team, tillsammans med sina anhöriga. Teamet har gemensamma 
värderingar, mål, information, man ingår i samma process och åstadkommer 
tillsammans ett resultat (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). Teammedlemmarna har 
ett ömsesidigt ansvarstagande för teamets resultat (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 
2013).  En definition av team enligt Katzenbach och Smith (1993) är: 

 
A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a 
common purpose, performance goals, and an approach for which they are mutually 

accountable. 
(Katzenbach & Smith, 1993, s. 14)  

 

 

4 Problemformulering 

I ambulanssjukvården krävs ett gott samarbete mellan RLS och sjuksköterskorna för att 
patienten ska få så bra och säker vård som möjligt. Brister i kommunikationen och 
samarbetet mellan sjuksköterskor i ambulanssjukvården och läkare kan leda till minskad 
trygghet både för personal och för patienter. I förlängningen kan även patientsäkerheten 
äventyras då sjuksköterskans bedömning och beslut och därmed patientens vård, kan 
påverkas i olika riktningar av egna erfarenheter, förväntningar från omgivningen och 
vid samverkan med andra instanser. I tidigare nämnda magisteruppsats (Lindahl & 
Brock, 2015) har specialistsjuksköterskor uttryckt att det varit varierande kvalitet på 
rådgivningen, samtal av dålig kvalitet och otillfredsställande feedback från vissa läkare, 
därför är det viktigt med kunskap om läkarnas erfarenheter av RLS-funktionen för att 
fylla kunskapsluckan och kunna optimera funktionen. Funktionen RLS är unik i sin 
utformning och är en, samhällsekonomiskt sett, dyr funktion som bör utnyttjas optimalt. 
Ur ambulanssjuksköterskorna synvinkel är den en tillgång som ger en  trygghet i deras 
yrkesutövning. Genom att undersöka läkarnas perspektiv kan ytterligare dimensioner i 
funktionen identifieras och teamsamarbetet utvärderas från alla berördas perspektiv. 
Studien kan även tillföra förbättringsförslag och identifiera svagheter inom funktionen. 
 

5 Syfte 
 
Att belysa läkares erfarenheter av att fungera som rådgivare till sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården. 

 

6 Metod 
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6.1 Design och ansats 
 
Syftet med studien är att belysa läkares erfarenhet av att fungera som rådgivande läkare 
åt sjuksköterskor inom ambulanssjukvården vilket ger studien en deskriptiv design. Den 
är utförd med en induktiv hermeneutisk ansats. Hermeneutik är en strävan efter att 
förstå och förståelse kräver att vi tolkar och omtolkar vår verklighet och lär oss förstå 
den på ett nytt sätt. (Ödman, 2007). Den kunskap vi är intresserade av inom 
hermeneutiken är kunskap om människors livsvärld (Hartman, 1998). 
En induktiv ansats innebär en så förutsättningslös tolkning av data som möjligt 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Enligt den induktiva linjen är utgångspunkten 
upptäckter i verkligheten, som sammanförs till allmänna principer och så småningom 
kan sammanföras i en teori. Forskaren blir medveten om att de data som tas fram i 
studien bildar kategorier och teman som inte från början varit uppenbar.  
En kvalitativ metod användes, vilket är vanligt i samband med en induktiv slutledning. 
Metoden syftar på forskningsprocedurer som ger en förståelse och tolkar människans 
egna skrivna eller talade ord om subjektiva upplevelser (Olsson & Sörensen, 2001). Den 
kvalitativa metoden har ofta använts för att kunna beskriva olika komplexa 
interaktioner, till exempel mellan patienter, familjer, inom och mellan professioner och 
organisationer. Metoden tillåter människor att tala med sin egen röst, snarare än att 
anpassas till kategorier och termer som föreläggs dem av andra. Ofta ger kvalitativ 
forskning en röst åt de som annars inte kommer till tals (Soafer, 1999). Målet med 
kvalitativ forskning är att få en djupare förståelse av ett fenomen och belysa hur 
individen upplever det i sitt sammanhang (Polit, Beck & Hungler, 2001).  
 
Då det är fler specialistutbildade sjuksköterskor än bara ambulanssjuksköterskor som 
jobbar ute i verksamheten, och även allmänsjuksköterskor, vet läkarna generellt inte 
vilken utbildning  sjuksköterskan de pratar med har. Syftet är därför anpassat så att det 
svarar mot förutsättningarna i verksamheten. 
 
6.2 Urval av undersökningsgrupp 
 
Informanter till studien valdes ut genom så kallat strategiskt urval, vilket innebär ett 
medvetet val av informanter som anses kunna ge innehållsrika och informativa svar på 
intervjuerna och därmed generera data som svarar bra mot studiens syfte (Polit, Beck & 
Hungler, 2001). Ett strategiskt urval är också karakteriserat av personer som motsvarar 
inklusionskriterierna som bestämts inom ramen för forskningsplanen (ibid). 
Inklusionskriterierna för studien var läkare som, under tiden för studiens utförande 
tjänstgjorde regelbundet som Regionalt Läkarstöd för ambulanssjukvården i Region 
Skåne.  Möjliga deltagare till studien utgjordes  av 16 läkare anställda som RLS-läkare i 
Region Skåne. Alla 16 läkare tillfrågades, utav dem var det totalt tio stycken som valde 
att delta inklusive pilotintervjun. Resultatet baserades på nio intervjuer med läkare som 
tjänstgör som RLS och har gjort det i mellan tre och elva år.  De har arbetat som läkare i 
mellan åtta och 38 år. Åldersspannet sträckte sig mellan 40-65 år. Alla läkare har 
grundläggande utbildning i prehospital vård i form av konceptutbildningarna 
PreHospital Trauma Life Support och Advanced Medical Life Support, samt certifiering 
till RLS. Tre läkare hade tidigare arbetat prehospitalt.  
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6.3 Datainsamling 
För att undersöka tankar, känslor, människans livsvärld, erfarenheter och förväntningar 
lämpar sig kvalitativ metod, då subjektiva upplevelser ska beskrivas. Kvalitativ 
forskningsintervju har styrkan att fånga och försöka förstå världen ur den intervjuades 
synvinkel samt ge en bild av olika personers uppfattningar och upplevelser i en 
kontroversiell och mångsidig värld (Kvale, 1997).  
 
Inledningsvis presenterade författarna den planerade studien och dess syfte för 
verksamhetschefen, som gav sitt godkännande till att genomföra studien (se Bilaga A). 
En av författarna medverkade en månad innan kursstart vid ett telefonmöte som 
verksamhetschefen höll i och presenterade där studien och ställde en allmän förfrågan 
om det fanns intresse att delta. Läkarna biföll den förfrågan och informerades om när 
studien var tänkt att starta samt att mer information skulle skickas ut i samband med 
detta. Verksamhetschefen tillhandahöll en lista med kontaktuppgifter till läkarna. Ett 
informationsbrev skickades ut med förfrågan om deltagande (se Bilaga B) via e-mail till 
de 16 läkare som motsvarade inklusionskriterierna. I brevet bifogades förslag på tider 
till intervjuer där läkarna kunde välja mellan en intervju fysiskt på plats, via Skype eller 
via telefon.  All kontakt inför intervjuerna sköttes via e-mail. 
Författarna konstruerade en intervjuguide (Bilaga C) med ämnen som ansågs relevanta 
för att besvara syftet. Varje ämne representerades av en större öppen fråga och under 
denna listades möjliga följdfrågor. Både frågor och svar var semistrukturerade, vilket 
kan ge spontan information av erfarenheter, företeelser och attityder, men frågorna har 
ändå en riktning (Starrin & Svensson, 1994). Alla intervjuer följde ungefär samma 
mönster med utrymme för avsteg och följdfrågor baserat på vad informanten tog upp.  
 
När intervjuguiden var färdig planerades en pilotintervju in med verksamhetschefen 
som även tjänstgör som RLS. Denna genomfördes med båda författarna på plats, dock 
ledde en av författarna intervjun och den andre observerade, antecknade och gjorde 
mindre tillägg. Därefter transkriberades intervjun och en första analys genomfördes med 
fokus på om frågorna och deras svar besvarade syftet på ett tillfredsställande vis. 
Transkriberingen skickades även till studiens handledare tillsammans med 
intervjuguiden för klartecken innan intervjuerna påbörjades. Då pilotintervjun ansågs 
svara bra mot syftet beslutades det att integrera den i studiens resultat. 
 
 Initialt var det få läkare som hörde av sig för bokning av intervju. Totalt skickades tre 
mail ut under tre veckors tid där författarna utökade möjliga intervjutider även till 
kvällstid och verksamhetschefen påminde även vid ett personalmöte om studien och bad 
de läkare som önskade delta att boka in sig för intervjuer. Det första informationsbrevet 
genererade en bokad intervju, det andra gav ytterligare sex intervjuer och efter det sista 
mailet tillkom två intervjuer till. Två intervjuer  genomfördes fysiskt på respektive 
läkares arbetsplats, resterande åtta genomfördes via telefon. Intervjuerna skedde enskilt, 
genom telefonintervju eller i ett personligt möte på informantens arbetsplats under deras 
arbetspass eller under ledig tid. Alla intervjuer inleddes med allmänt samtal samt 
information om studiens syfte och att samtalet spelades in. Muntligt samtycke 
inhämtades. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Innan varje intervju ombads 
informanten fylla i ett kort formulär alternativt svara muntligt på frågor med allmän 
information om sig själva såsom kön, ålder etcetera (se bilaga C).  En intervju föll bort 
då inspelningen misslyckades och transkribering inte var möjlig. Under hela 
datainsamlingen fördes en kontinuerlig diskussion med handledaren kring datakvalitet 
och datamättnad vilket upplevdes uppfylld när alla intervjuer genomförts.  
 



  
 

11 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit, Beck & 
Hungler (2001) är det fördel att använda sig av just semistruktuerade intervjuer om ett 
samtal ska föras, snarare än att informanten helt ska styras av intervjuaren.  
 Intervjuerna delades upp mellan författarna så att fyra genomfördes av den ena, fem av 
den andre och en gemensamt. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av 
den författare som genomfört intervjun. Datamaterialet samlades in under januari, 
februari och mars 2017 
 
6.4 Dataanalys 
Data analyserades med hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys så som den beskrivs av 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Metoden syftar till att analysera stora 
mängder skriven data med fokus på tolkning av texten på olika nivåer. Enligt författarna 
är det viktigt att följa den kvalitativa traditionen vid tolkning med innehållsanalys och 
utföra tolkningen av texten i sitt sammanhang för att få fram en sanning som grundar sig 
i omvärlden och är beroende av kontext, samt utgår från intervjupersonen och dennes 
situation. De hänvisar även till Krippendorff (2004) som menar att den kvalitativa 
innehållsanalysen aldrig kan finna en enskild giltig sanning, då meningen med texten är 
beroende av läsaren. 
 
Syftet med innehållsanalysen är att identifiera skillnader och likheter i texterna och 
sedan uttrycka dessa med hjälp av kategorier och teman. Lundman & Hällgren 
Graneheim (2008) menar även att varje text består av två delar, ett direkt innehåll som 
är klart och koncist, detta uttrycks i innehållsanalysen med hjälp av kategorier och ett 
dolt budskap vilket behöver tolkas fram och uttrycks med hjälp av teman i 
innehållsanalysen.  
 
Inom kvalitativ innehållsanalys används analysenhet som begrepp för det som ingår i en 
analys, i detta fall samtliga intervjuer i enlighet med Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008). Dessa analysenheter bryts ner i domäner som utgörs av delar av texten som 
innehåller samma ämnen. Ur domänerna plockas meningsenheter ut, det vill säga den 
del av texten som är meningsbärande. Det är dessa som sedan utgör grund för analysen. 
Under själva analysen bearbetas meningsenheterna till kortare texter som endast 
innehåller kärnan i innehållet, så kallade kondenserade meningsenheter, dessa förses 
sedan med koder och samlas till kategorier och teman (ibid).  
 
Kategorierna svarar på frågan vad? Data som svarar mot syftet måste knytas till en 
kategori och bör ej kunna passa in i fler än en. Teman utgör datans röda tråd, något 
övergripande och svarar på frågan vad handlar det här om? (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). 
 
Båda författarna gjorde en första genomläsning av det transkriberade materialet för att 
skapa en överblick och en känsla för helheten. Relevanta textdelar valdes ut och 
avgränsades till meningsenheter. Meningsenheten kan utgöras av ord, stycken eller 
meningar av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang och är en 
meningsbärande del av texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008 ). 
Meningsenheterna lästes igenom ett flertal gånger och kondenserades, vilket innebär att 
texten görs kortare och mer lätthanterlig utan att relevant innehåll med den väsentliga 
och centrala informationen går förlorad (ibid.). Varje kondenserad meningsenhet 
försågs med en kod som sammanfattade innehållet. Därefter delades koderna in i 
underkategorier och därefter kategorier. Under tiden för innehållsanalysens 
genomförande hade författarna handledningstillfällen med handledaren för att få 
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ytterligare perspektiv på analysförfarandet. Slutligen bearbetades materialet igen för att 
identifiera teman. För exempel på analysförfarande var god se tabell 1. 
 
 

 
Tabell 1 

 

6.5 Förförståelse 

Inom hermeneutiken sägs att det är genom förförståelsen som förståelsen är möjlig 
(Gadamer, 1989).  Förförståelse enligt Birkler (2008) är något vi bär med oss ur vår 
tradition, vår historia och vår kultur. Vi tar våra fördomar för givna och använder dem 
utan att tänka på det. Vi har alltid vår förförståelse med oss som härrör ur den världen vi 
bär med oss. Förförståelsen är inte enbart inbyggt minne den ger riktning till i vårt 
sökande, det är den som avgör vilken aspekt vi lägger på det föremål som studeras. Utan 
förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar. Genom tolkandet och den 
vidgade förståelse detta ger får vi nya objekt för våra strävanden och upplevelser. Det 
skapas en ny mening, vilket kanske åstadkommer att vi ändrar riktning i våra 
strävanden.  
Författarna arbetar som legitimerade sjuksköterskor och har gjort så sedan 2010 och 
2006. Båda arbetade under studien inom ambulanssjukvården i Skåne som 
allmänsjuksköterskor, en med fem års prehospital erfarenhet och den andre med ett års 
prehospital erfarenhet.  
 
Läkarna och författarna har inte en gemensam förförståelse då de kommer från olika 
yrkeskategorier. Författarna har fått ta hänsyn till sin förförståelse av RLS-funktionen 
genom användandet av den i tjänst som allmänsjuksköterska inom ambulanssjukvården, 
vilket kan påverka tolkningen av data. Förförståelsen har under hela processen aktivt 
diskuterats och övervägts tillsammans med handledaren.  
 
 
6.6 Forskningsetiska övervägande 
 
Innan studiens början genomfördes en etisk egengranskning för att identifiera om 
godkännande behövde inhämtas från etiskt råd (Bilaga D). Granskningen visade att 
studien ej behövde granskas av rådet.  I det etiska övervägandet har studien inte till syfte 
att bryta mot några av Helsingforsdeklarationens forskningsetiska rekommendationer 
(Helsingforsdeklarationen, 2008). All omvårdnadsforskning lyder under etiska normer, 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori
… vi är vana att ta på patienten, titta på 
den, lukta på den. Alltså det är alla 
sinnena. Titta, lyssna, känna. Och det kan 
jag inte göra som RLS. Jag känner inga 
dofter, jag ser inte patienten. Jag kan inte 
klämma och känna…. ..vår bedömning 
lite, vi är lite bakbundna, för vi kan inte 
använda alla de redskap vi är vana att 
använda.

Som läkare är jag van att titta, 
lukta och känna på patienten i 
mina bedömningar. Som RLS 
är jag bakbunden i 
bedömningen när jag inte kan 
använda de redskap jag brukar.

Svårare bedömningar 
per telefon

Inte vara på plats Frustration

Jag har mina såna här som jag känner, jag 
litar inte på alla, beroende på vad jag har 
mött ...En del ringer så litar jag stenhårt, 
ifrågasätter inte alls... Där jag känner 
dem. Det är väldigt sällan jag är oense 
med den personen. 

En del kan jag lita på och 
ifrågasätter inte, vi är sällan 
oense.

Tillit Ha personkännedom Teamsammanhållning
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vilka förespråkar respekt för varje individ och skyddar deras hälsa och rättigheter. Dessa 
kan sammanfattas i fyra huvudprinciper, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). För att möta 
informationskravet skickades ett informationsbrev ut till alla möjliga deltagare av 
studien där fakta om studien och dess syfte beskrevs. Brevet framhöll även information 
om rätten till konfidentialitet, frivillighet att delta samt möjligheten att avbryta sitt 
deltagande när som helst under studiens gång. Muntligt samtycke inhämtades innan 
intervjun påbörjades. Dessa delar svarar mot samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet. Brevet innehöll även kontaktuppgifter till studiens författare och 
handledare. Endast författare och handledare hade tillgång till intervjumaterialet och 
detta kommer förstöras efter genomförd och godkänd studie. Under bearbetning av data 
från intervjuerna har citat återgivits ordagrant och inte förvanskats i den färdiga studien. 
Data från samtliga frågor i intervjuerna, både slutna och öppna, har behandlas 
respektfullt och noggrant, i syfte att få ett sanningsenligt resultat. Insamlade 
personuppgifter om läkarna såsom ålder, antal yrkesverksamma år och antal år som 
RLS kommer endast redovisa som generella uppgifter i form av spridningsområdet och 
kommer endast hanteras av författarna och handledare av studien. Detta stämmer 
överens med nyttjandekravet. Således anses studien följa aktuella forskningsetiska 
principer inom humanistisk forskning.  
 
Då läkargruppen som bemannar RLS-funktionen i Region Skåne endast består av 16 
personer är dessa individer välkända för de flesta övriga som arbetar inom 
ambulanssjukvården i Skåne. Trots författarnas strävan efter att bibehålla 
konfidentialitet för Läkarna, kan ambulanspersonal som läser studien försöka gissa sig 
till deltagarnas identitet. Då studien studerar samarbetet mellan dessa läkare och 
sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården  föreligger en risk att åsikter kommer fram i 
intervjuerna som skulle kunna leda till samarbetsproblem om sjuksköterskorna inte 
instämmer i det som framförs och dessutom tror sig veta vem som framfört dem. Detta 
skulle kunna påverka framtida RLS-samtal negativt. För att försöka förhindra detta har 
extra aktsamhet iakttagits vid presentation av resultat och citat för att förhindra 
igenkänning. Förhoppningen är att med hjälp av denna studie kunna få en inblick i 
läkarnas erfarenheter av att fungera som beslutsstöd och därmed också en uppfattning 
om hur RLS funktionen eventuellt skulle kunna förbättras ytterligare. Genom studien 
kan en ökad förståelse mellan yrkeskategorierna uppnås och leda till förbättrade 
arbetssätt vilket skulle kunna optimera patientsäkerheten inom ambulanssjukvården. 
Trots en ökad risk för att läkarna kan identifieras anses nyttan med studien överstiga 
risken. 
 
 

7 Resultat 
 
7.1 Teman, kategorier och subkategorier 
 
I analysen av intervjuerna framkom fyra huvudkategorier som beskrev läkarnas 
erfarenheter av att vara telefonstöd till specialistsjuksköterskorna i ambulanssjukvården. 
Kategorierna var; Teamsammanhållning, där det upplevdes positivt att som en i teamet 
kunna stötta sjuksköterskorna i svåra situationer och genom givande diskussioner, 
Frustration, där det framkom svårigheter i att inte vara på plats, att vara beroende av 
sjuksköterskans rapportstruktur och att uppleva samtal som inte var givande för varken 
sjuksköterska eller läkare, Bristande ansvarskänsla, som berörde läkarnas upplevelse av 
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olika följsamhet hos sjuksköterskorna till givna råd och att lämna patienter hemma och 
kategorin Lyhördhet, där läkarna uppgav erfarenheter av att få anpassa sina krav och 
förväntningar efter sjuksköterskornas olika kunskap och erfarenhet. Baserat på 
kategorierna, subkategorierna och intervjuerna i sin helhet framträdde ett latent 
huvudbudskap i temat skör tillit.  
 
 

SKÖR TILLIT 

Huvudkategori Subkategori 

  

Teamsammanhållning 

Samverka med ambulansteamet 

Ha givande diskussioner och god samtalskultur 

Ha personkännedom 

  

Frustration 

Få rapport över telefon 

Känna sig styrd 

Ha tvingande riktlinjer 

Inte vara på plats 
 

 
Bristande 

ansvarskänsla 

Lämna patient hemma 

Uppleva olika följsamhet 

  

Lyhördhet 

Anpassa krav och förväntningar 

Beakta sjuksköterskornas kunskap 

Beakta sjuksköterskornas och sin egen erfarenhet 

 

 

7.2 Skör tillit 

 Vid analys av intervjuerna framkom ett tema i form av skör tillit. Läkarna hade stort 
förtroende för sjuksköterskornas kompetens generellt sett och efterhand som teamet 
lärde känna varandra, skapades en mer ingående tillit som ledde till att läkarna mer och 
mer lät sjuksköterskornas planer och beslut ligga till grund för handläggningen. Här 
spelade personkännedom en stor roll, läkarna kände sig mer bekväma ju bättre de kände 
sjuksköterskan i andra änden av luren. Dock var tilliten skör, och det krävdes inte 
mycket för att den skulle påverkas. Allvarliga avvikelser kunde leda till en allmän 
misstänksamhet hos läkarna, om en sjuksköterska inte följt riktlinjer ifrågasatte de om 
de andra sjuksköterskorna jobbade likadant. När läkarna hamnade i situationer där de 
fick felaktig information uppstod en förtroendekris till den specifika sjuksköterskan 
vilket ledde till att läkaren kontrollerade just den inringaren noggrannare i nästa samtal. 
Slarvig eller bristande handläggning kunde också skapa en tillitsbrist och läkarna ställde 
fler frågor, alternativt valde att skicka in patienten till akuten på grund av detta. 
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Samtidigt ökade tilliten till sjuksköterskan om läkaren visste vem det var de pratade 
med och kände till deras tidigare erfarenheter. Även en strukturerad och genomtänkt 
rapport ledde till en större tillit då läkarna fick en tydlig bild av situationen och 
tillhandahölls all tillgänglig information. 
 
7.3 Teamsammanhållning 
 
7.3.1 Samverka med ambulansteamet 
 
I intervjuerna uttrycktes en känsla av att bidra i teamet tillsammans med 
ambulanspersonalen genom att utgöra ett stöd åt sjuksköterskan i beslut och 
handläggning. Att uppleva sig som ett stöd beskrevs som stimulerande, kul, spännande 
men även utmanande i en positiv bemärkelse. Läkarna  uttryckte sin positiva upplevelse 
av att kunna stötta sjuksköterskan och även få reda på situationer och svårigheter som 
uppstått där och då, när de hände.  
 

”Där det är tveksamma bedömningar kan min kunskap hjälpa, att det ska bli så rätt 
beslut som möjligt.” 

 
Den största skillnaden och nyttan upplevdes av flera läkare i de fall som rörde psykiatri 
eller suicid, där handläggningen kunde vara komplicerad och försvåras av att polis, 
personal på boende och människor i omgivningen hade olika uppfattningar. Det 
uttrycktes då att de i rollen som RSL kunde hjälpa sjuksköterskorna att sortera i kaos 
och även fungera som bollplank när behov av det fanns. Det fanns också en uppfattning 
om att kunna ge bättre råd och framförallt bättre stöd än vad en läkare på sjukhuset kan 
göra, eftersom de inte känner till de prehospitala förutsättningarna. Ett annat viktigt 
bidrag som RLS-läkaren hade i prehospital samverkan var att kunna göra skillnad när 
det fanns oenighet i teamet. 
 
Läkarnas erfarenhet av att samverka med sjuksköterskor i ambulanssjukvården var 
genomgående positiva. I majoriteten av samtalen var det ett mycket gott samarbete, en 
bra samverkan och det kändes som att RLS-funktionen var ett uppskattat verktyg. Det 
framkom också en upplevelse av att samarbetet utvecklats till det bättre med åren, att 
läkarna kände sig som en del av teamet och att en kvalitetsförbättring skett i hela 
ambulanssjukvårdens arbete, i det att man arbetar som ett team bestående av tre 
komponenter; den som är medicinskt ansvarig, sjukvårdsledaren och det regionala 
läkarstödet. Deras roll som RLS kändes mer och mer givande med tiden. 
Det sattes stort värde i att få möjlighet att lära känna sjuksköterskorna på det här sättet, 
och det fanns även en positiv erfarenhet av att hjälpas åt att problemlösa tillsammans i 
de krångliga fallen, då det kändes positivt när teamet lyckades göra det bästa möjliga i 
den stunden.  
 
”Jag gillar den här kontakten med ambulansteamen. Jag är delaktig i ambulansvården 

det passet jag har. ” 
 

7.3.2 Ha givande diskussioner och god samtalskultur 
 
Det upplevdes som givande att ha en kommunikation som var rådgivande och där det 
fanns utrymme att resonera tillsammans. En läkare uttryckte det som att tillhandahålla 
ett spektrum av alternativ som var aktuella för patienten och sedan gemensamt ta ett 
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beslut. Det hände att sjuksköterskan själv ändrade sin plan under resonemangets gång, 
eller att läkaren upptäckte något som sjuksköterskan inte tänkt på, men som blivit 
uppenbart när det diskuterats igenom. Det fanns också en positiv erfarenhet av att få 
fungera som bollplank till exempel på vägen in till sjukhus, där sjuksköterskan behövde 
få stöd i beslut och en ”second opinion”. 
 

”Där ser jag styrkan i att det blir den här diskussionen, så ser man svaren. Ibland 
räcker det att man hör sjuksköterskan gå igenom fallet, och sen till slut – ´Nä, förresten, 

jag vet vad jag ska göra nu´…” 
 
Läkarnas erfarenhet av funktionen var att den är viktig och relevant och att de i sin roll 
gör skillnad och är en viktig faktor i vården av patienten. 
 
Tonen i samtalen upplevdes ha avgörande betydelse för en bra kommunikation och att 
vara professionell i sitt samtal är viktigt för att få till ett bra samarbete. 
 

”Där man till exempel -hanterar flera personer i rummet, så kan jag förstå att det 
ibland kan vara svårt att vara på den trevliga sidan av samtalet, men man får ju liksom 

göra det bästa tänker jag”.  
 

Det upplevdes viktigt med ärlighet och stringens, men ett samtal fick också gärna 
innehålla lite humor och skratt. Det framkom att samtalen kan bli bra även när 
sjuksköterskan ringer utan att behöva stöd utan enbart på grund av riktlinjerna kräver 
det.  
 
7.3.3 Ha personkännedom 
 
Många av läkarna kände en trygghet och styrka i att veta vem de pratade med i 
telefonen, att det underlättade för dem om det var någon de kände till. De uttryckte både 
att det var roligt att kunna koppla ihop ett ansikte med rösten i samtalet, och att det var 
en fördel när sjuksköterskorna visste vem läkaren var. Verkningsgraden på beslutsstödet 
ökade när det fanns en personkännedom, och man kunde lita på varandra på ett helt 
annat sätt. Det var den tilliten som behövdes. 
Det fanns en upplevelse av att det under senare år skett ett skifte, där många erfarna inte 
längre jobbar kvar och det är många nyanställda, vilket gjort att det blivit svårare för 
läkarna i rollen som RLS. De uppgav att de för några år sedan hade bra kontroll på vem 
de pratade med, de kunde till och med känna igen rösten, och hade då en bra uppfattning 
om hur erfarna sjuksköterskorna var. Då visste de vilka de kunde lita fullt på, vilka de 
kände att de inte behövde ifrågasätta och väldigt sällan var oense med, respektive vilka 
sjuksköterskor de kände sig tveksamma till innan de var bekväma med att ta ett beslut.  
 
”Det är svårt per telefon, det är lättare om jag vet vilka de är kan man säga. För alla är  

mer eller mindre intresserade.” 
 
 
7.4 Frustration 
 
7.4.1 Få rapport över telefon 
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Läkarna berättade om hur rapporteringen bör vara upplagd vid telefonsamtalet och 
vilken stor skillnad det gör för funktionen. Det tycktes genomgående finnas en känsla 
av att tid och energi slösas när rapporten är ostrukturerad, och detta var inte optimalt 
eftersom det ofta är hög belastning med många samtal och samtal på kö. Läkarna  
uttryckte att en rapport som inte följer rapportmallen SBAR tar dubbelt så lång tid vilket  
spelar stor roll för den som måste vänta i telefonkö. En ostrukturerad rapport gjorde 
också att ingen röd tråd kunde uppfattas, läkarna fick då inte grunden klar för sig och 
tankeprocessen försvårades. Som en läkare uttryckte det: 
 

”Det är ju fortfarande så att en del inte rapporterar enligt SBAR, eller rätt många 
faktiskt. Och i alla fall jag tror att de flesta doktorshjärnor, inte bara min, börjar inte 

tänka förrän man liksom har grunden klar för sig. Om man är tidigare väsentligen frisk 
eller tidigare väsentligen sjuk.” 

 
En generell önskan fanns också att sjuksköterskorna skulle ha förberett allt innan de 
ringde, det vill säga ha alla uppgifter framför sig och även ha en egen plan över hur de 
funderat på att handlägga ärendet. Det gavs exempel på samtal där det under tiden 
rapporten gavs framkom att det inte ens var utfört en riktig undersökning eller att 
vitalparametrarna inte var tagna. Det enda undantaget då detta ansågs som godtagbart 
var i en akut situation där sjuksköterskan omgående behöver råd eller ordination. I alla 
övriga samtal ville läkarna att rapporten skulle vara väl förberedd, kortfattad, korrekt 
och strukturerad enligt rapporteringsmallen SBAR. Bakgrundsinformationen skulle vara 
kortfattad och relevant för uppdraget, då det ofta hände att sjuksköterskan uppehöll sig 
för länge vid vad som inträffat för länge sedan och gjorde det då svårare för den 
rådgivande läkaren att få en klar bild över vad som var problemet här och nu. 
Det poängterades dock att de själva också hade ett ansvar i att komplettera med frågor 
om rapporten var bristfällig från sjuksköterskan. Det samma gällde om rapporten var 
ostrukturerad, läkare menade att de då borde gå in och styra upp samtalet för att få en 
klarare bild.   
 

”Man kan ju inte klaga på en dålig SBAR om man sen inte frågar och kompletterar 
genom frågor.” 

 
 

Flera läkare tryckte på att sjuksköterskorna skulle utnyttja Rekommendation mer genom 
att presentera en plan eller tydlig fråga i slutet på sin rapport. De menade att de på så vis 
fick bättre förståelse för vad ambulanspersonalen hade för tanke och det skapas en 
förståelse för varandra som ligger till grund för ett beslut. SBAR sammanfaller med 
RLS-läkarnas journalmall och en korrekt lämnad rapport medförde då en enklare 
journalföring för läkaren.  
För läkarna var det en utmaning att förmedla sina tankar bakom frågeställningar och 
handläggningsbeslut på ett bra sätt utan att det uppstod en frustration hos någon av 
parterna. Det fanns en önskan om att sjuksköterskorna inte skulle se det som ett 
misslyckande när läkaren ändrade deras beslut eller tyckte att patienten skulle följa med 
ambulansen.  

 
 

7.4.2 Känna sig styrd 
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När sjuksköterskorna ringde upp sitt läkarstöd upplevdes det som positivt om det fanns 
en plan, men det framkom att läkarna ibland kände att sjuksköterskan försökte leda 
samtalet i en viss riktning. 
 
”Vissa gånger kan man känna på sig… att man lägger fram ett ärende för att man vill 

ha ett visst svar och det kan kännas knepigt ibland.” 
 

Detta framställdes som en av utmaningarna,  att försöka känna av och lyssna in om det 
är så att sjuksköterskan tycks vilja ha ett visst svar. Läkarnas erfarenheter var att 
sjuksköterskan i vissa fall förväntade sig ett visst handläggningsbeslut och när läkaren 
gick emot denna förväntan, kunde diskussioner uppstå och en missnöjdhet kunde lysa 
igenom från sjuksköterskans sida. Det lyftes även exempel på fall där felaktig 
information gavs, alternativt att information undanhölls så att läkaren blev vilseledd, när 
det uppenbarligen var så att sjuksköterskan ville lämna patienten hemma. 
Sjuksköterskorna kunde även uppge att de utfört uppgifter och undersökningar som inte 
gjorts. Alla dessa exempel ledde till en mer tvivlande och ifrågasättande inställning hos 
läkarna Det förekom en känsla av att sjuksköterskor lägger någon slags prestige i hur 
många man kan lämna hemma.  
 
7.4.3 Onödiga samtal 
 
En stor källa till frustration var samtal där läkaren inte bidrog, dels på grund av riktlinjer 
som krävde att sjuksköterskorna kontaktar RLS även om de inte är i behov av 
beslutsstöd, och dels då sjuksköterskorna tog självständiga beslut som de sedan försökte 
sanktionera i efterhand hos läkaren. Det fanns även en frustration i vetskapen att vissa 
sjuksköterskor inte följde riktlinjerna och valde att handlägga patienterna självständigt 
utan att kontakta RLS alls. 
 
Vid samtal som endast bestod av en avrapportering från sjuksköterskan uppstod en 
känsla av att vara överflödig och att inte tillföra någonting som läkare. Sjuksköterskorna 
uppfattades tycka att dessa samtal var byråkratiska och tidsslösande.  
 

”Vissa samtal är liksom bara små saker. Vi är överens om bägge två redan när 
samtalet börjar att det här är mer, vi måste rapportera och jag måste säga ja, ja 

visst´…” 
 

Det poängterades att riktlinjerna var tvingande när det gäller att ringa läkarstödet vid de 
flesta tillstånd om sjuksköterskan ville triagera patienten till någon annan vårdinrättning 
än till akuten, och önskades istället att det skulle vara på frivillig basis. Det ansågs att 
om sjuksköterskorna var osäkra i sin bedömning och därmed ovilliga att ta fullt ansvar 
för sitt beslut kom de ändå att ringa läkarstödet för råd. Tvånget att ringa ansågs därför 
onödigt, då sjuksköterskorna arbetar utifrån sin egen legitimation och profession. 
Läkarna ville hellre utgöra ett stöd i bakgrunden, som alltid fanns tillgängligt, istället för 
att sjuksköterskorna tvingades att ta telefonkontakt.  
 

”Och det fungerar bättre när ambulanspersonalen faktiskt känner att de vill ha stöd. 
Det  fungerar mindre bra när de ringer bara för att, för att någon annan ska stämma av 

något som de redan har bestämt och de tycker att samtalet är onödigt.” 
 
Läkarna berättade att det hände att sjuksköterskorna ringde RLS efter att de lämnat 
adressen, mer för att informera än rådfråga. Vid dessa samtal ställdes läkarna inför 
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fullbordat faktum och sjuksköterskan sökte ett delat ansvar för ett redan fattat beslut. 
Det var viktigt att läkaren försökte sätta sig in i varför teamet lämnat adressen, om de 
blivit hotade eller utkastade och därför inte är kvar eller om de själva tagit beslutet att 
lämna patienten hemma och nu sökte stöd för sin bedömning i efterhand. Ingen av 
Läkarna ställde sig positiva till dessa samtal, utan ansåg istället att ambulansteamet 
själva fick stå för beslutet när de väl lämnat adressen. Vanligtvis gav de teamet någon 
variant på följande svar;  
 
”Du får bedöma om du vill ha min hjälp i detta fallet eller inte, och du får bedöma hur 
du ska hantera det. Men i just den här situationen kan jag inte ta ansvar för det här.” 

 
Dessa samtal kunde ge upphov till ilska hos läkarna.  Det förekom att det blev 
diskussion när läkaren avsade sig delat ansvar, där teamet då undrade om de skulle åka 
tillbaka eller inte. Läkarna menade att det är ett svårt beslut, då de varken ser patienten 
eller teamet, och flera kände att beslutet fick lämnas till teamet med en tydlighet om att 
de stod ensamma i sin bedömning och sitt beslut om de valde att inte åka tillbaka. 
Någon läkare valde att försöka lyssna och ge råd ändå och hade även varit med om att 
teamet valt att åka tillbaka till patienten efter en sådan diskussion.  
 
”I de fall där man redan lämnat hemma och man ringer i efterhand mer för att berätta, 

det tjänar inte så mycket till så att säga. Då har man redan själv tagit det på sitt 
samvete, så då blir det ett onödigt samtal på något sätt.” 

 
7.4.4 Inte vara på plats 
 
Att arbeta med rådgivning och beslutsstöd per telefon sågs som en stor utmaning 
eftersom läkarna inte kunde använda de redskap de är vana att använda, vilket beskrevs 
av en läkare som en känsla av att vara bakbunden.  
 

”Vi är vana att ta på patienten, titta på den, lukta på den. Alltså det är alla sinnena, 
titta, lyssna, känna, och det kan jag inte göra som RLS.” 

 
I rollen som RLS är läkarna helt beroende av sjuksköterskan i andra änden av telefonen, 
dennes omdöme, kunskap och arbete på plats. Det var den rapporterande sjuksköterskan 
som gav sin bild, vilket ytterligare försvårades av att ord kan betyda olika för olika 
personer. Läkaren fick gå på den information som de kunde få, och när den inte räckte 
till blev beslutet att patienten måste åka med ambulansen till sjukhus. Ett av de svåraste 
besluten beskrevs just som dilemmat att lämna hemma eller inte. Det ansågs svårare än 
att skicka patienten någonstans, eftersom om ett misstag begås, så fanns det ingen där 
som upptäckte det sen.  
Andra situationer som läkarna beskrev som svåra att bedöma per telefon var yrsel, 
allergier, avslutande av HLR och psykiatriska diagnoser. Just samtalen som rör 
psykiatriska diagnoser beskrev flera av läkare som de svåraste. En anledning var att de 
ofta involverade flera andra instanser, såsom polis och räddningstjänst vilket en läkare 
uttryckte: 
 

”Att möta en byråkratisk situation blir svårt tycker jag. Då kryper det i en. Då är det 
som att man vill krypa in i telefonen och komma dit.” 

 
En svårighet var att dessa  situationer krävde en bedömning både från sjuksköterskans 
och från läkarens sida, där RLS sedan skulle tolka både sjuksköterskans och patientens 
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signaler. Även samtal som rör gränssnittet mellan kommun och landsting upplevdes 
svåra eftersom förutsättningarna mellan kommunerna skiljer sig åt. 
 
 
7.5 Bristande Ansvarskänsla  
 
7.5.1 Lämna patient hemma 
 
Flera läkare funderade kring skillnaden i samtalsfrekvens inom sjuksköterskegruppen 
och geografiskt mellan distrikten. Vissa sjuksköterskor pratade läkarna relativt ofta med 
och andra pratade de nästan aldrig med, trots att läkarna ansåg att alla borde ha patienter 
som de kan lämna hemma. De upplevde också att det kom fler samtal från 
glesbygdsområdena än städerna och resonerade själva om det kunde ha med 
tidsåtgången för ett RLS-samtal att göra, då det kan kräva mer att ta en noggrannare 
anamnes, ringa RLS, eventuellt stå i kö och sedan föra en diskussion med RLS, än att 
köra in patienten till sjukhus utan läkarkontakt. 
Läkarna upplevde också att vissa sjuksköterskor hade en tydligare profil mot att vilja 
lämna patienter hemma och att de då ibland kunde dra det lite för långt och försöka 
lämna patienter hemma som var gränsfall.  
 
”Varför ringer vissa så ofta, varför ringer vissa aldrig?/…/ De som, framförallt de som 

inte ringer, man undrar varför de inte ringer? Tar de med alla in eller vad gör de?” 
 
Det lyftes även att situationer när team och läkare rekommenderade att patienten skulle 
åka in men patienten själv inte ville inträffar relativt ofta.  
 
  
7.5.2 Uppleva olika följsamhet 
 
Läkarna upplevde emellanåt att sjuksköterskorna inte var överens med dem i 
bedömningarna, och då kunde tveksamhet uppstå om sjuksköterskan verkligen skulle 
efterfölja det råd de fått, trots att det är RLS som har sista ordet. Trots att 
sjuksköterskorna och läkarna har samma riktlinjer att följa, gällande till exempel när 
EKG skall tas, så uppfattade man att det inte alltid efterföljdes ute hos patienterna. När 
då läkarna efterfrågade ett EKG kunde sjuksköterskorna ge uttryck för frustration och 
en känsla av att bli ifrågasatta, trots att patients tillstånd krävde till exempel att ett EKG 
togs innan de kunde frias och stanna hemma.   
 
”Men enda gången man känner en frustration [i.e. från sjuksköterskan] det är när man 

tycker man ska ta ett EKG och då hör man en suck i andra änden.” 
 

Det lyftes som ett problem när sjuksköterskan valde att självständigt handlägga en 
patient trots att riktlinjerna kräver en RLS-kontakt, och där sjuksköterskan valde att ta 
en stor risk om något skulle gå fel. Läkarna menades att det är viktigt att 
sjuksköterskorna tar hjälp av högre medicinsk kompetens när situationen är udda eller 
avvikande på något sätt för att skydda både patienten och sig själva.  
Problematiken med att ambulanspersonalen gör för mycket på plats innan de tar kontakt 
med RLS för råd, alternativt kör in till sjukhus, lyftes också. Det ledde till en felaktig 
handläggning och vid en dålig patient tappade man tid och tempo som var svårt att 



  
 

21 

hämta igen. Det upplevdes som att sjuksköterskorna hade ett inneboende krav på sig på 
vad de borde hunnit göra med patienten innan de kom till akuten.  
 
 
7.6 Lyhördhet 
 
7.6.1 Anpassa krav och förväntningar 
 
Läkarna var tydliga med att de försökte anpassa sina förväntningar och krav på 
sjuksköterskorna, så att det skulle vara rimligt utifrån sjuksköterskans utbildning. Det 
fanns en medvetenhet om kompetensskillnaderna mellan dem själva och 
sjuksköterskorna och man betonade vikten av att ta hänsyn till det. Sådant som kan vara 
självklart för en läkare behöver inte vara det för sjuksköterskan. Ett exempel som gavs 
är att man som läkare tränas under hela utbildningen i att ta  anamnes på rätt sätt, något 
som sjuksköterskorna inte har i sin utbildning på samma vis. Då krävdes det att läkarna 
var medvetna om detta och hjälpte till att komplettera där det saknades, istället för att 
förvänta sig en felfri anamnes. Flera av läkarna ansåg att kraven på sjuksköterskorna var 
för högt ställda, med exempel som att palpera bukar, lyssna på lungor, och bedöma 
nystagmus. Detta är undersökningar som är svåra och som inte görs så ofta. Även 
bristen på träning och uppföljning av bedömningarna ansågs utgöra ett möjligt hinder då 
sjuksköterskorna aldrig får bekräftat vad de egentligen kände när de palperade buken 
eller hur man förmedlar undersökningsfynden på rätt sätt i en rapport.  
 
”I sjuksköterskeutbildningen ingår egentligen inte att sätta diagnoser, men vi förväntar 
oss att ni gör det, inte ställa diagnos, men att ni gör bedömningar och jag känner ibland 

att fasen vilka krav vi har på er…” 
 
7.6.2 Beakta sjuksköterskornas kompetens 
 
Generellt upplevde läkarna att kompetensnivån var hög men samtidigt väldigt 
individuell. Någon generell kunskapsbrist hos sjuksköterskorna kunde inte pekas ut. 
Sjuksköterskorna i ambulanssjukvårdens kommunikativa förmågor lyftes upp som en 
spetskompetens tillsammans med deras kritiska tänkande, nyfikenhet och 
självständighet.  
En av läkarna menade att sjuksköterskorna i ambulanssjukvården hade en högre andel 
livsavgörande bedömningar än någon annan sjuksköterskekategori och att de 
behärskade detta betydligt bättre än till exempel på akuten där sjuksköterskorna alltid 
hade kollegor och läkare till hands.  
 
”Och det är väl en av spetskompetenserna ändå liksom, för ambulansare, att man kan 
ta folk och läsa av situationer ganska snabbt. Så det tycker jag man är väldigt duktiga 

på, det kommunikativa.” 
 

Det upplevdes som att sjuksköterskorna ibland hade en övertro på undersökningar och 
förmågan att utesluta allvarlig sjukdom ute på fält. Bukpalpationer ansågs som svåra att 
göra även som van kirurg, och att då som sjuksköterska fria en buk ansågs vanskligt. 
Det samma gällde auskultation av lungor, framförallt på små barn. Det upplevdes som 
att sjuksköterskorna saknade full förståelse för vad undersökningarna visade och vad de 
inte visade. Att en patient har tarmljud framställdes av sjuksköterskor som något 
positivt och användes som ett argument för att fria buken, medan Läkarna menade att 
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detta inte friade något, utan att det handlade om hur tarmljuden låter i kombination med 
andra undersökningsfynd. 

 
"Det handlar ju liksom om att bli medveten om vad som man själv, vad en undersökning 
ger, vad en undersökning säger. Och känna till, och känner man bara till bristerna så 

agerar man ju efter det.” 
  

7.6.3 Beakta sjuksköterskornas och sin egen erfarenhet 
 
Läkarna beskrev att de erfarna sjuksköterskorna hade en rutin som saknades hos de nya. 
Rapporterna blev mer strukturerade, de blev mer medvetna om fallgroparna som fanns i 
bedömningarna och fick en större respekt för vilka konsekvenser ett tillstånd kunde få, 
och hur allvarligt det kunde bli. Sjuksköterskornas bedömningar av patienterna ansågs 
också hänga ihop med hur erfarna de var.  
Läkarna ställde sig positiva till att nya sjuksköterskor utnyttjar RLS-funktionen 
frikostigt. Det framkom också att ju mer erfarenhet de själva får som RLS, desto mer 
kan de bidra med. Den prehospitala vården har många besynnerliga fall och ju fler 
sådana de råkade ut för desto bättre och tryggare upplevdes beslutsfattande och 
problemlösning bli. I början upplevdes det mycket stressande när teamen ringde och 
hade gjort allt de kunde enligt behandlingsriktlinjer och behövde ytterligare 
ordinationer, exempelvis vid krampande barn.  
 

”För det bygger ju någonstans ändå på behandlingsriktlinjerna och när de liksom tar 
slut, vad gör man då? Men den har man ju lärt sig att hitta på lösningar.” 

 
 

8 Diskussion 
 
8.1 Metod 
 
Kvalitativ metod  med intervjuer ansågs av författarna vara ett fördelaktigt 
tillvägagångssätt i denna studie där det eftersträvades en förståelse och tolkning av 
människans talade ord om subjektiva upplevelser (Olsson & Sörensen, 2001). Den 
kvalitativa innehållsanalysen som användes var en analysmetod som lämpade sig väl 
utifrån studies syfte.  
 
Då vi i denna studie eftersträvade att belysa en subjektiv upplevelse var intervjuer ett 
lämpligt tillvägagångssätt då verkligheten enligt ett ontologiskt antagande är subjektiv, 
mångfacetterad och socialt konstruerad. Därför beror det du upplever på vem du är. Ett 
epistemologiskt antagande är att kunskap genereras i interaktionen mellan forskare och 
informant genom ett ömsesidigt utbyte, vilket också kan uppnås genom att genomföra 
intervjuer.  
 
Ur kvalitetssynpunkt är strategiskt urval lämpligast vid intervjustudier, då forskaren har 
möjlighet att skapa så stor variation som möjligt i datan och täcka olika perspektiv 
(Polit, Beck & Hungler, 2001). Enligt Danielsson (2012) kan ett urval med få personer, 
vilket av henne definieras som fem-sex stycken, ge begränsad information vid 
innehållsanalys. I denna studie analyserades innehållet i nio intervjuer med öppna 
frågor, vilket bör ha gett en god grund för att identifiera ett giltigt resultat. Vid 
identifiering av informanter till  studien tillhandahölls enbart en förteckning över de 
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läkare som arbetar aktivt som RLS och ingen ytterligare information såsom erfarenhet 
och specialistutbildning ingick. Då gruppen utgjordes av relativt få individer tillfrågades 
alla. De som ville delta inkluderades och urvalsprocessen utgjordes därmed av ett 
lämplighetsurval. Polit, Beck & Hungler, 2001). Det är möjligt att en mer direkt och 
personlig förfrågan att delta i form av till exempel ett telefonsamtal hade genererat ett 
högre deltagarantal.  
 
Intervjuerna utfördes helt enligt läkarnas önskemål avseende tid och plats, vilket ledde 
till att åtta av intervjuerna utfördes som telefonintervjuer. Detta sågs inte som en 
nackdel,  då intervjun per telefon kunde ske på en plats där informanten kände sig trygg 
och lugn. Enligt Olsson och Sörensen (2001) har rummet där intervjun genomförs 
betydelse, då ringande telefoner och åhörare kan påverka de svar som ges. Både Polit, 
Beck och Hungler (2001) och Dahmström (2000) framhåller att telefonintervjuer har i 
stort sett samma fördelar som intervjuer i person och dessutom är mer kostnadseffektivt 
samt ger högre svarsfrekvens. En svaghet  med telefonintervjuer kan, enligt Dahmström 
(2000) vara  att intervjuaren inte ser informanten. Kommunikation utgörs av mer än 
bara röst och ord, där ingår även dold kommunikation i form av kroppsspråk och mimik 
vilka inte kan läsas av och intervjuaren kan då även missa om informanten verkar 
osäker på frågans innebörd.  
 
I intervjuerna ställdes öppna frågor och intervjuaren gav utrymme för eftertanke, för att 
inte styra eller påverka informanten. Ljudinspelningarna höll hög kvalitet, vilket 
minskade risken för missförstånd eller bortfall av information vid transkriberingen. 
Transkribering av intervjuerna skedde i nära anslutning till avslutat intervjutillfället, 
vilket sågs som en fördel då tonfall och liknande fanns färskt i minnet och kunde 
inkluderas i transkriberingen. Den intervju som föll bort på grund av 
inspelningsproblematik var till innehållet lik övriga intervjuer utifrån de 
stödanteckningar som togs under intervjun. Den anses därför inte ha kunnat påverka 
resultatet, däremot skulle den ha kunnat bidra med förtydliganden och citat. Då 
transkribering inte var möjlig och analys enligt vald metod därför ej var genomförbar 
valde författarna att helt bortse från intervjun vid analys av resultatet. 
 
Analys av intervjuerna har genomförts dels gemensamt, dels enskilt av författarna. 
Kategorisering och subkategorisering genomfördes gemensamt. Under analysprocessen 
har författarna upplevt en känsla av att Läkarna censurerat sig själva till viss del och 
varit försiktiga med att uttrycka sig för specifikt. Negativa upplevelser har framställts 
väldigt generellt och flera av Läkarna var ovilliga att ge specifika exempel utan pratade 
mer allmänt om svårigheter.  Då RLS-gruppen är så pass liten är alla välkända inom 
organisationen, vilket kan skapa rädsla för att bli identifierade och detta kan möjligen ha 
påverkat Läkarna. Författarna är en del av den yrkeskår som Läkarna jobbar mot, vilket 
också kan påverka Läkarna i deras svar. Dessa anledningar kan eventuellt också förklara 
en del av det relativt låga deltagarantalet trots upprepade påminnelser och flexibla 
lösningar för att få till intervjuerna. Sammantaget kan detta antas ha påverkat studiens 
resultat.  
 
Båda författarna var anställda i den studerade ambulansverksamheten under tiden för 
studiens genomförande och har tidigare erfarenheter som kan påverka studiens resultat. 
Förförståelse inför intervju och analys som anses relevant är att författarna tillhör den 
yrkeskategori som läkarna ombeds prata om, det skulle kunna påverka de svar som 
erhålls. Författarna och de deltagande läkarna har varit i kontakt med varandra i 
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tjänsteutövning innan intervjuerna genomförs, dock anser författarna inte att de har haft 
tillräcklig kontakt för att anse det vara en personlig relation som kan påverka resultatet. 
Författarnas personliga erfarenheter anses inte ha överskuggat eller påverkat 
objektiviteten i datainsamlingen, då de under hela processen aktivt har arbetat med sin 
förförståelse. Resultatet har hela tiden ställts mot syftet för att försöka bibehålla 
läkarnas erfarenheter i fokus då  det för författarna faller sig mer naturligt att identifiera 
sig med sjuksköterskan än med läkaren i de situationer och fenomen som beskrivs i 
intervjuerna. Författarna har aktivt försökt arbeta med detta och diskuterat igenom sitt 
resultat frikostigt med handledaren under hela processen.  
 
Ingen av författarna har tidigare genomfört en kvalitativ intervjustudie och inte heller 
gjort en innehållsanalys. Denna brist på erfarenhet  kan ha påverkat både intervjuerna, 
genom bristande intervjuteknik, och innehållsanalysen, och därmed försvagat studiens 
tillförlitlighet.  I analysprocessen har författarna dock fått stöd och feedback från 
studiens handledare för att få metoden så korrekt utförd som möjligt, vilket bör ha stärkt 
tillförlitligheten. 
 
Då studien genomfördes inom ett begränsat geografiskt område, med ett relativt litet 
urval och under en begränsad tidsperiod anses inte resultaten bli överförbara till hela 
Sveriges ambulanssjukvård. Förutsättningarna för läkarstöd skiljer sig åt mellan 
landstingen anses resultaten endast kunna vara giltiga inom domänen Region Skåne, 
eller landsting med liknande upplägg och endast för RLS-läkare eller läkare med 
liknande arbetsuppgifter och förutsättningar 
 
8.2 Resultat 
 
Studiens resultat indikerar att läkarnas anser att funktionen bygger på en 
teamsamverkan där alla vårdprofessioners kompetens tas tillvara där den behövs och att 
de kan komplettera varandra för att nå bästa resultat. Som beslutsstöd utgör de ett 
bollplank för specialistsjuksköterskan och bidrar med ett annat perspektiv vid 
bedömning av patienterna. Det uttrycks att de känner sig delaktiga i att öka 
patientsäkerheten och vårdkvaliteten tillsammans med specialistsjuksköterskan som 
utför en personcentrerad och patientsäker vård på plats. I studien belyser läkarna vikten 
av att fungera som ett team där läkaren finns med som en aktiv del även om denne inte 
själv finns på plats och  kan se patienten. Lindahl & Brock (2015) lyfte fram trygghet 
som ett genomgående tema för specialistsjuksköterskornas upplevelse av RLS-
funktionen i sin magisteruppsats. För RLS-läkarna har temat Skör tillit utkristalliserat 
sig. Att tillit är en förutsättning för god kommunikation bekräftas av Robinson, Gorman, 
Slimmer och Yudkowsky (2010) som beskriver  att förhållanden mellan sjuksköterskor 
och läkare som baseras på respekt och tillit kan ses som den absolut viktigaste 
förutsättningen för att kunna leverera vård med hög kvalitet. Patienterna får helt enkelt 
bäst vård när de olika yrkeskategorierna kan lita på varandra i sin samverkan. Robinson 
et als (2010) studie är visserligen utförd i sjukhusmiljö, men urvalet i studien är 
begränsat till sjuksköterskor och läkare som arbetar inom akutsjukvård och har minst 
fem års erfarenhet inom detta område vid tiden för studiens genomförande, vilket kan 
göra dess resultat applicerbart på sjuksköterskor i ambulanssjukvården och RLS läkare.  
 
För att kunna stärka ett teamsamarbete och skapa sammanhållning och tillit lyftes 
personkännedom som en viktig faktor. Läkarna upplevde detta som en viktig ingrediens 
både för upplevelsen av att det ger samtalen förutsättning att bli lättsamma och trevliga, 
men även på grund av att  personkännedom underlättar läkarnas uppgift i det att en 
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förförståelse om sjuksköterskan tidigare erfarenheter och inställning finns. O´Brien, 
Martin, Heyworth och Meyer (2009) fann i sin studie där läkare och 
specialistsjuksköterskor som samarbetar interdisciplinärt intervjuades, att en öppen 
kommunikation med utrymme för småprat och informell socialisering är en viktig faktor 
för ett framgångsrikt samarbete. 	
 
Ett gott teamsamarbete kräver också en lyhördhet för varandras samlade kompetens 
(O´Brien et al, 2009). Som RLS måste läkaren bilda sig en uppfattning om 
sjuksköterskans kunskap och erfarenhet innan de beslutar hur tillförlitlig informationen 
de fått är. Trots detta förväntas samarbetet fungera från första samtal oavsett om läkaren 
och sjuksköterskan känner varandra eller inte. Till en början existerar en tillit baserad på 
yrkesrollerna och förväntad grundkunskap. Efterhand utvecklar läkarna en djupare tillit 
till specifika sjuksköterskor och tillåter ett större svängrum i sjuksköterskans 
beslutsfattning i form av att de sällan ifrågasätter eller kontrollerar sjuksköterskans 
uppgifter närmare. Detta fenomen beskriver Robinson et al (2010) med att förmågan att 
kommunicera växer med tiden genom att den ena yrkeskategorin måste ”bevisa” sin 
kunskap inför den andra yrkeskategorin och på så sätt ”förtjäna”  respekt. 
    
Studiens resultat visar att för att kunna få ett gott samarbete och en bra teamsamverkan 
har tonen i samtalen en avgörande betydelse. Även Culver-Clark och Greenawald 
(2012) identifierar i sin studie att typen av kommunikation och tonen i samtalet är 
viktiga faktorer, där samtalen bör vara respektfulla, lägliga och medvetna. RLS läkarna 
uttryckte att det är viktigt att vara trevlig och professionell i samtalet för att nå bästa 
möjliga teamsammanhållning. Robinson et al (2010) definierar i sin studie detta 
fenomen med temat “underhållande av ömsesidig respekt”, då deras forskning visade att 
just respekt för varandra som personer och i sina  professioner är en förutsättning för 
god kommunikation och samverkan. Det behövs också ett lugnt samtalssätt vilket 
inkluderar en uppmärksamhet på att hålla en kollegial ton och visa stöd och 
uppskattning (ibid).  
 
Det finns en medvetenhet om att sjuksköterskorna ibland försöker styra samtalet och 
RLS-läkarens beslut mot ett specifikt mål, vilket överensstämmer med de iakttagelser 
Manias och Street (2009) gjorde av samspelet mellan sjuksköterska och läkare i 
beslutssituationer inom intensivvården. RLS-läkarna berättar att de upplever att de kan 
få en tillrättalagd version av patientens situation om sjuksköterskan är ute efter ett 
särskilt handläggningsbeslut, vilket liknar vad Manias och Street (2009) kallar ”the 
game of staging”, där sjuksköterskan tillhandahåller viss information för att uppnå ett 
specifikt beslut. Strategin användes framförallt av vana sjuksköterskor mot läkare som 
inte hade så stor vana av intensivvård. Läkarna uttrycker ett liknande beteende i 
ambulanssjukvården där erfarna, vana sjuksköterskor försöker styra RLS-läkaren.  
 
Ambulanssjukvårdens ibland komplexa patientfall kräver ett välfungerande team där 
kommunikationen är tydlig, och detta måste fungera mellan de olika 
yrkesprofessionerna. Enligt Robinson et al (2010) påverkar kommunikation mellan 
sjuksköterskor och läkare patientsäkerheten i hög grad, då dessa yrkeskategorier spelar 
de avgörande rollerna i patientsäkerhetsarbetet. Patienterna gynnas då de olika 
professionerna söker varandras råd både i rutinfall och i komplicerat beslutsfattande. 
 
Enligt vårdvetenskapen bör även patienten ses som en aktiv del i teamet och involveras 
i vården (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). RLS-läkarna har väldigt sällan 
personlig kontakt med patienterna enligt egen utsago och det faller därför på 
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sjuksköterskan att medvetandegöra patientens roll i samverkan med läkaren. 
Sjuksköterskan är ålagd att diskutera möjliga handläggningsalternativ med läkaren 
genom de regionala riktlinjerna när handläggningen inte innebär transport till sjukhus 
med ambulans. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) samt 
Patientlagen (SFS 2014:821) har patienterna rätt att vara delaktiga i vården och måste 
ge sitt samtycke till den vård som erbjuds om inte särskilda förutsättningar gäller. Detta 
innebär att sjuksköterskan även måste samverka med patienten för att kunna ge en god 
vård. Patienten ska bemötas som en värdig och fri person som befinner sig i ett 
ömsesidig beroende mellan hälso-och sjukvården och patienten. Sjuksköterskan ska 
strukturerat och noggrant lyssna till patienten och bli medveten om dennes 
förutsättningar eller hinder för att nå hälsa. Patienten ska vara aktiv i planeringen och 
genomförandet av vården genom ömsesidig kommunikation och interaktion. Patienten 
ska bemötas som en värdig och fri person som befinner sig i ett ömsesidig beroende 
mellan hälso-och sjukvården och patienten. Sjuksköterskan ska strukturerat och 
noggrant lyssna till patienten och bli medveten om dennes förutsättningar eller hinder 
för att nå hälsa. Patienten ska vara aktiv i planeringen och genomförandet av vården 
genom ömsesidig kommunikation och interaktion. 
 
Ahll, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson och Suserud (2005) fann i sin 
studie att ambulanssjukvården präglas av en stark teamkänsla bland personalen som 
jobbar ute i fält. Teamet känner varandra utan och innan och delar frikostigt med sig av 
tankar och känslor till varandra. Detta anses utgöra en grundpelare för att teamet ska 
fungera ute. I och med RLS-funktionen tillförs en ny teammedlem som inte inkluderas 
lika självklart i denna gemenskap då de inte befinner sig på samma fysiska plats, de 
delar inte ambulanspersonalen upplevelser ute på plats och involveras inte heller i varje 
patient. Ahl et al (2005) menar att det är de svåra situationerna som svetsar samman 
teamet och i dessa fall är det inte lika vanligt att RLS kopplas in, alternativt är de endast 
delaktiga under en kort period. För RLS-läkarna uppstår en liknande situation när det 
gäller att se patienten som en del av teamet. Eftersom de inte interagerar med patienten 
utan enbart får situationen beskriven för sig finns en risk att de glömmer bort personen 
bakom symtomen som ska utgöra en  fjärde del av teamet.  
 
Resultatet pekar mot att det är rapporten som lägger grunden för hur väl samtalet 
kommer att fortlöpa. En ostrukturerad rapport leder till frustration hos läkaren och en 
inre stress av att samtalet blir långt. Är rapporten dåligt förberedd leder det till att 
läkaren tvingas ställa många följdfrågor och ifrågasätta mer, vilket i sin tur kan leda till 
irritation och en känsla av att bli ifrågasatta hos sjuksköterskorna. Läkarna lade mycket 
vikt vid olika aspekter av samtalet för hur väl samarbetet fungerade. Att få en 
strukturerad, väl förberedd rapport sågs som en nyckelfaktor för ett bra samtal, då det 
ansågs underlätta arbetet, minska tidsåtgången per samtal och förenkla bedömningen. 
Enligt Robinson et al (2010) har det inom militären och flygindustrin identifierats att 
tydlig, precis kommunikation som inkluderar feedback bidrar till ökad säkerhet. I 
Läkarna önskar att SBAR ska användas i rapporterna till dem vilket överensstämmer 
med rekommendationerna från Region Skåne (RSPE, 2015c, RSPE, 2015d). Läkarnas 
uppfattning av vad en bra rapport bör innehålla stämmer också väl överens med de fynd 
Sin Yi, Dong, Lim, Poh och Lim (2016) gör i sin studie av SBAR. Sin Yi et al. (2016) 
fann att ett gemensamt språk, duglig organisation av information och tidig identifiering 
av problemet ansågs underlätta gemensamt beslutsfattande, samarbete och 
kommunikation. Modellen ansågs även lämplig vid olika sorts informationsöverföring 
som face-to-face, per telefon och via e-post och dess mångsidighet sågs som en styrka. 
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De riktlinjer som specialistsjuksköterskorna i Region Skånes ambulanssjukvård är 
ålagda att följa diskuterades också av läkarna. Som certifierad sjuksköterska inom 
ambulanssjukvården råder frihet under ansvar, dock finns ett yttre ramverk i form av 
behandlingsriktlinjer som sätter gränser för friheten. Den certifierade sjuksköterskan får 
till exempel själva initiera läkemedelsbehandling vid behov, men har generella 
ordinationer på maximala dosmängder, kontraindicerade tillstånd, och 
administrationsvägar. Görs avsteg från dessa riktlinjer måste sjuksköterskorna inom 
ambulanssjukvården i Skåne kontakta RLS samt skriva avvikelse där avsteget betecknas 
som en nödåtgärd.  
Läkarna upplevde att följsamheten till dessa var olika, då specialistsjuksköterskorna tar 
egna beslut utan att förankra dem, vilket ledde till frustration hos läkarna och en oro för 
minskad patientsäkerhet. Känslan fanns även att många samtal inte tillförde någonting 
av värde till vården utan enbart gjordes för att riktlinjerna statuerar det.  
 
Ebben, Vloet, Schalk, Mintjes de Groot och von Achterberg (2014) har i sin forskning 
intervjuat ambulanssjuksköterskor, akutsjuksköterskor och akutläkare och menar att 
vård baserad på riktlinjer kan ses som en mekanism vilken expanderar 
specialistsjuksköterskans roll och därmed ökar dennes självständighet. De fann i sin 
forskning att följsamheten till riktlinjer beror på individuell klinisk erfarenhet, hur väl 
riktlinjerna uppfattades stämma med verkligheten och deltagande i utformningen av 
riktlinjerna.   
 
Följsamhet till riktlinjer har också studerats av Byrsell, Regnell & Johansson (2011) 
inom samma verksamhet och geografiska område som denna studie. Där undersöktes 
följsamheten till riktlinjer gällande icke-traumatisk bröstsmärta, vilken kunde påvisas 
variera från ganska bra till väldigt bra beroende på åtgärd. Detta överensstämmer med 
läkarnas känsla av varierande följsamhet gällande riktlinjerna för RLS-kontakt. 
Sjuksköterskornas agerande skulle kunna bero på en känsla av otillräckliga eller 
begränsande riktlinjer som inte överensstämmer med dennes uppfattning av lämplig 
handläggning, eller ett uppfattat tids- eller resursslöseri om en ambulans binds upp 
länge med RLS-kontakt istället för att lasta och köra in patienten till akuten. Varken 
studien av Byrsell et al (2011) eller denna studie kan dra några slutsatser utan endast 
spekulera om anledningen till att följsamheten varierar, det krävs vidare studier och 
analyser för att kunna dra några sådana slutsatser. 
 
Läkarna har en  ansvarskänsla för de patienter som ambulanssjukvården kommer i 
kontakt med, och vid de tillfällen då riktlinjerna inte följs eller handläggningen brister 
uppstår en konflikt med sjuksköterskan vilket påverkar teamsamverkan negativt. Både 
sjuksköterskor och läkare har strategier för att undvika dessa konflikter, 
sjuksköterskorna med hjälp av till exempel variationer på  ”the staging game” (Manias 
& Street, 2009). Läkarna uppfattas istället  lägga över beslutet helt på ambulansteamet. 
Eftersom de inte befinner sig på plats verkar de uppleva att de inte har någon möjlighet 
att kontrollera händelseutvecklingen och löser det då istället genom att helt ta avstånd 
från situationen. Det förekommer en motsägelse i läkarnas resonemang kring samtalen 
till RLS, då de dels uttrycker en önskan att minska på antalet onödiga samtal, där 
sjuksköterskorna bedömt och handlagt patienten på plats på ett korrekt sätt och läkaren 
inte tillför någonting under RLS-samtalet. Dels uttrycker de en undran och oro kring de 
sjuksköterskor som väljer att handlägga självständigt utanför riktlinjer och inte ringer 
till RLS, där författarna uppfattar en tillitsbrist hos läkarna för sjuksköterskans 
agerande. 
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Resultatet i studien visar att det är tillit som i grunden utgör en viktig faktor för att  
läkarna, baserat på en rapport per telefon, ska känna sig bekväma med att ta beslut i 
samråd med ambulanspersonalen. 
 
 

9 Konklusion och implikation 
 
Studiens resultat tyder på att läkarnas erfarenheter av att fungera som rådgivare till 
specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvården är välfungerande i det stora hela. Dock 
förekommer frustration som dels beror på enskilda individers handlande, dels på 
riktlinjer och organisation. För att funktionen ska fungera så optimalt som möjligt bör 
insatser som är tillitsfrämjande prioriteras. Det är viktigt att stärka det prehospitala 
teamet och göra läkarna till en del i det även om de inte befinner sig fysiskt på platsen. 
Även insatser mot att effektivisera samtalen i form av tydliga rapporter kan leda till ett 
bättre samarbete och därmed en säkrare patienthandläggning. 
 
Läkarna uppgav också att dagens organisatoriska uppbyggnad gör det svårt att bibehålla 
personkännedomen då det både sker många personalskiften och då RLS -läkarnas 
upptagningsområde involverar fyra olika ambulansdistrikt, det vill säga flera hundra 
olika specialistsjuksköterskor. Om  det hade givits möjlighet för läkarna att fungera som 
rådgivare åt en mindre grupp specialistsjuksköterskor så tror författarna att funktionen 
hade kunnat utöva ett ännu bättre inflytande, då tillit och teamsammanhållning kunnat 
nå sin högsta potential. 
 
I ett utvecklings- och förbättringsarbete av det Regionala läkarstödet skulle 
utbildningsdagar och övningar som var gemensamma för specialistsjuksköterskorna och 
läkarna ge teamkänslan en chans att utvecklas. Möjligtvis kan verkningsgraden av 
läkarstödet då ökas genom att en bättre personkännedom och teamsammanhållning 
också ökar känslan av tillit mellan läkare och sjuksköterskor.  
 
Vidare studier som rör teamsamverkan i relation till telefonbaserad konsultation åt 
specialistsjuksköterskor skulle kunna tillföra underlag för vidareutveckling och 
implementering av en sådan funktion inom ambulanssjukvården i Sverige, men kanske 
även för andra specialistsjuksköterskor i behov av tillfälligt läkarstöd, som exempelvis 
distriktssjuksköterskor.  
 
Studiens resultat är inte menat att kunna generaliseras utanför ramen för det urval och 
det område den berör, dock kan en medvetenhet om de kategorier som framkommit 
utgöra en bra utgångspunkt för att uppmuntra sjuksköterskor och läkare att reflektera 
över hur de kan bidra till en effektiv kommunikation och en god samverkan över 
professionsgränserna.  
 
  

 



  
 

 

29 
 

 

Referenser 
Ahl, C., Hjälte, L., Johansson, C., Wireklint-Sundström, B., Jonsson A. och Suserud B. 
(2005). Culture and care in the swedish ambulance service. Emergency Nurse 13(8), 30-
36. 
 
Berlin, J. (2013) Teamarbete – ett livsviktigt samspel. I Leksell, J. & Lepp, M.(Red), 
Sjuksköterskans kärnkompetenser. (159-177), Stockholm: Liber AB  
 

Birkler, J.(2008). Vetenskapsteori, Stockholm: Liber AB  

 
Bremer, A. (2016) Dagens ambulanssjukvård. I B.O. Suserud & L. Lundberg (Red), 
Prehospital akutsjukvård. (48-64), Stockholm: Liber AB 
 
Brismar, B. (2007). Prehospitalt läkarstöd i akutsjukvården Skåne, en medicinsk 
utvärdering. Region Skåne. Hämtad 2016-11-13 från 
http://www.skane.se/pages/230196/phat%20medicinsk%20utv%20brismar.pdf 
 
Byrsell, F., Regnell, M. & Johansson, A. (2011). Adherence to treatment guidelines for 
patients with chest pain varies in a nurse-led prehospital ambulance system. 
International Emergency Nursing 20, 162-166. 
 
Carlström, E., Kvarnström, S. & Sandberg, H. (2013) Teamarbete i vården. I Edberg, A-
K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (Red), Omvårdnad på 
avancerad nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (64-101), 
Lund: Studentlitteratur  
 
Culver-Clark, R. & Greenawald M. (2012) Nurse-Physician Leadership - Insights Into 
Interprofessional Collaboration. The journal of nursing administration, 43(12), 653-
659. 
 
Dahmström, K. (2000) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning. Lund: Studentlitteratur   
 
Danielsson, E. (2012) Kvalitativ innehållsanalys. I Henricson (Red), Vetenskaplig teori 
och metod, från idé till examination inom omvårdnad. ( 330-343), Lund: 
Studentlitteratur 
 
Ebben, R., Vloet, L., Schalk, D., Mintjes de Groot, J & van Achterberg, T. (2014) An 
exploration of factors influencing ambulance and emergency nurses protocol adherence 
in the Netherlands. Journal of Emergency Nursing, 40(2) 124-130 

Eriksson, K., Nordman, T. & Myllymäki, I. (1999). Den trojanska hästen. Åbo 
Akademi: Vasa  

Gadamer, H.G. (1989) Truth and Method. London: Bloomsbury  



  
 

30 

Gunnarsson, BM. & Warrén-Stomberg, M. (2008). Factors influencing decision making 
among ambulance nurses in emergency care situations. International emergency 
nursing, 17, 83-89. 
 
Hagiwara M.,. (2016) Beslutsstöd och dokumentation i prehospitalt vård. I B.O. 
Suserud & L. Lundberg (Red), Prehospital akutsjukvård. (237-239), Stockholm: Liber 
AB 
 
Hagiwara M. & Sundström B. (2016) Vårdande och systematisk bedömning. I Suserud 
B. O & Lundberg L (Red), Prehospital akutsjukvård (179-210), Stockholm: Liber AB 
 
Haner, A., Örninge, P. & Khorran-Manesh, A. (2015) The role of physician-staffed 
ambulances; the outcome of a pilotstudy. Journal of Acute Disease, 4(1), 63-67. 
 
Hartman, J. (1998) Vetenskapligt tänkande, från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2008). 
Hämtad 2016-01-13 från: htttp://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/  
 
Holmberg, M. & Fagerberg, I. (2010) The encounter with the unknown: Nurses lived 
experiences of their responsibility for the care of the patient in the Swedish ambulance 
service. International journal of qualitative studies on health and wellbeing, 5(2), 1-9.  
 
Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763). Hämtad 2017-04-07 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 
 
Inspektionen för vård och omsorg, (2014). Kommunikationsbrister i vården. Hämtad 
2017-03-23 från  http://www.ivo.se/publicerat-
material/rapporter/kommunikationsbrister-i-varden/ 
 
Katzenbach, J. & Smith, D. (1993) The wisdom of teams, creating the high performance 
organization. Boston: Harvard Business School Press 
 
Kongstad, P. (2016). Ambulanssjukvårdens organisation.  I B.O. Suserud & L. 
Lundberg (Red), Prehospital akutsjukvård. (149-165), Stockholm: Liber AB 
 
Krippendorf, K. (2004). Content Analysis: An Introduction  to Its Methodology (2. ed.). 
Thousand  Oaks, CA: Sage Publications. 
 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindahl, C & Brock, S. (2015). Specialistsjuksköterskans upplevelser av att samarbeta 
med Regionalt Läkarstöd, en kvalitativ studie. Lund: Medicinska fakulteten.  Hämtad 
2016-12-14 från http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/4933393 
 
Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I  M. 
Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. (187-202), Lund: Studentlitteratur. 
 



  
 

31 

Manias, E & Street, A. (2001). The interplay of knowledge and decision making 
between nurses and doctors in critical care. International journal of nursing studies, 38, 
129-140. 
 

Nelson E, Batalden P, Godfrey M (2007) Quality by design: a clinical microsystems 
approach, San Fransisco: Dawson Books. 
 
Nyberg K. & Edeborg L. (2015) Ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att lämna 
patienter hemma utan ambulansbehov, en intervjustudie. Sundsvall: Institutionen för 
hälsovetenskap. Hämtad  2017-01-17 från http://miun.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A864194&dswid=-2145 
 
O´Brien, J., Martin, D,. Hayworth, J. & Meyer, N. (2009) A phenomenological 
perspective on advanced practice nurse-physician collaboration within an 
interdisciplinary healthcare team.  Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners, 21, 444-453. 
 
Olasveengen T-M, Lund-Kordahl I, Steen P-A, & Sunde K. (2009) Out of hospital 
advanced life support with or without physician: Effects on quality of CPR and 
outcome, Resuscitation, 80(11) 1248-1252. 
 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2001) Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv, Stockholm: Liber AB  
 
Patientlagen (SFS 2014:821). Hämtad den 2017-04-07 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 
 
Polit D, Beck, C. & Hungler, B. (2001) Essentials of nursing research: methods, 
appraisals and utilization, Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia, USA 
 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening. (2012). 
Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot ambulanssjukvård. Hämtad den 2017-01-17 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/ambulans.kompbeskr.webb.pdf 
 
Robinson, F.P., Gorman, G., Slimmer, L.W. & Yudkowsky, R. (2010) Perceptions of 
effective and ineffective nurse-physician communication in hospitals. Nursing Forum 
45(3) 206-216. 
 
RSPE, (2013). Direktiv 32 Allmänt om triage. Hämtad den 2017-01-18 från 
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/direktiv/allamnt-om-triage/ 
 
RSPE, (2014a). Direktiv 83 Triage- uppdelning akut- och närsjukhus. Hämtad den 
2017-01-18 från 
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/direktiv/triage---uppdelning-
akut--och-narsjukhus/ 
 



  
 

32 

RSPE (2014b) Regionalt läkarstöd - kompetens och utbildning. Hämtad 2017-03-26 
från 
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/rekommendationer/regionalt-
lakarstod---kompetens-och-utbildning/ 
 
RSPE (2015a). Ambulansresurser. Hämtad 2017-03-05 från 
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/ambulansresurser/ 
 
RSPE, (2015b). Direktiv 50 Delegering och certifiering inom ambulanssjukvården i 
Skåne. Hämtad 2017-02-09 från 
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/direktiv/delegering-och-
certifiering/ 
 
RSPE, (2015c). Förvarningsmall till akutmottagning. Hämtad 2017-03-06 från 
http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-
vardriktlinjer/ambulanssjukvard/blanketter/a4d_forvarningsmall__rspe_version_2.pdf 
 
RSPE, (2015d). Allmän information. I RSPE´s Akut Prehospitalt Omhändertagande, 
Behandlingsriktlinjer s 1.4.1–1.5.2. hämtad den 2017-03-06 från 
http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-riktlinjer---
fillistning/akut-prehospitalt-omhandertagande.pdf 
 
RSPE, (2016). Direktiv 101, Handläggning till annan vårdnivå. Hämtad den 2017-01-
18 från 
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/direktiv/handlaggning-till-
annan-vardniva/ 
 
Sin Yi, L., Dong, L., Lim, YH., Poh, CL. & Lim, W.S. (2016). SBAR: towards a 
common interprofessional team-based communication tool. Medical education, 50(11) 
1167-1168. 
 
Sjölin, H., Lindström, V., Hult, H., Ringsted, C. & Kurland, L. (2016). What an 
ambulance nurse needs to know: a content analysis of curricula in the specialist nursing 
programme in prehospital emergency care. International Emergency nursing, Apr 23, 
127-132. 
 
Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.(SOSFS 2009:10) Hämtad 
2017-01-03 från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-10-10 

Sofaer, S. Qualitative methods: what are they and why use them? Health Services 
Research, 1999; 34(5)1101-1118. 

Starrin, B. & Svensson, P-G. (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Suserud, B.O. & Haljamäe, H. (1999). Nurse competence: advantageous in pre-hospital 
emergency care? Accident and emergency nursing,7, 18-25. 
 
Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet, (2013). Teamarbete & 
förbättringskunskap. Hämtad 2017-01-05 från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-
vi/Publikationer/Kvalitet/Teamarbete-och-forbattringskunskap/ 



  
 

33 

 
Thylefors, I. (2013) Babels torn, om tvärprofessionellt teamsamarbete, Stockholm: 
Natur & kultur  
 
Van Schuppen, H. & Bierens, J. (2011) Understanding the prehospital physician 
controversy. Step 1: comparing competencies of ambulance nurses and prehospital 
physicians. European Journal of Emergency nursing, 18(6)322-327. 
 
Van Schuppen, H. & Bierens J. (2015) Understanding the prehospital physician 
controversy. Step 2: analysis of on-scene treatment by ambulance nurses and helicopter 
emergency medical service physicians. European Journal of Emergency nursing, 
22(6)384-390. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2017-02-12 från 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
 
Wireklint-Sundström, B.,  Annetorp, M., Sjöstrand, F. &Vicente, V. (2016) Optimal 
vårdnivå för multisjuka äldre. I B.O. Suserud & L. Lundberg (Red), Prehospital 
akutsjukvård.  (263-277) Stockholm: Liber AB. 
 
Ödegård, S. (2013) Patientsäkerhet. I J. Leksell  & M Lepp (Red), Sjuksköterskans 
kärnskompetenser. (253-294) Stockholm: Liber AB.  
 
Ödman P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. 
Stockholm: Norstedts Akademiska förlag 
 
Öhrn, A. (2013) Säker vård. I A.K. Edberg, A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. 
Wijk & J. Öhlén (Red), Omvårdnad på avancerad nivå- kärnkompetenser inom 
sjuksköterskans specialistområden. (181-211) Lund: Studentlitteratur.  
 



  
 

 

I 
 

Bilaga A Informationsbrev till verksamhetschef 

Intervjustudie om läkares erfarenheter av att fungera som regionalt läkarstöd 

Regionalt läkarstöd (RLS) infördes 2009 och är i sin utformning unik för Region Skåne. Tidigare har 

ambulanssjuksköterskor intervjuats kring sin upplevelse av RLS-funktionen, men läkarnas perspektiv har 

inte studerats. Det krävs ett gott samarbete mellan RLS och ambulanssjuksköterska för att patienten ska få 

så bra vård som möjligt. En brist i kommunikation och samarbete mellan sjuksköterskor och läkare kan 

leda till minskad trygghet både för personal och för patienter samt äventyra patientsäkerheten.  

 

Undertecknade avser nu att undersöka läkares erfarenheter av att fungera som RLS. Detta görs inom 

ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård på Linnéuniversitetet. I 

utbildningen ingår att genomföra ett magisterarbete, vilket är anledningen till att denna intervjustudie 

genomförs. Studien kommer att genomföras under våren 2017, i form av enskilda intervjuer med läkare 

som tjänstgör som RLS. Intervjuerna kommer att utföras enligt dina önskemål avseende tid och plats, 

alternativt att intervjun utförs via Skype. Intervjuerna beräkna ta cirka 30-45 minuter. Deltagande 

förväntas inte innebära någon risk. Förhoppningen är att genom denna studie få ökad förståelse för hur 

samverkan mellan ambulanssjuksköterskor och RLS fungerar samt i förlängningen få underlag till 

förbättringsarbeten inom verksamheten. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut. Under studiens gång är data enbart tillgängligt 

för författarna och handledaren. Materialet kommer att hanteras och behandlas konfidentiell och raderas 

efter att uppsatsen blivit godkänd. Deltagarna i studien kommer att avidentifieras och resultatet kommer 

att presenteras så att ingen enskild person går att identifiera. Deltagande i studien är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan att motivera varför.  

 

Vi ber härmed om ditt godkännande att få genomföra ovan nämnda intervjuer.  

 

Har du några frågor, kontakta någon av nedanstående via mail eller telefon.  

Tack på förhand! 

 
 
Ida Åkesson    Malin Wilding 
Telefon:0733686190   Telefon: 0768047639 
Mail: if222bj@student.lnu.se      Mail: mw222wy@student.lnu.se 
 
Handledare 
Anders Bremer, universitetslektor 
Mail: anders.bremer@lnu.se 
 

 

 



  
 

II 

Godkännande från verksamhetschef 

Jag ger härmed mitt godkännande till genomförande av ovan nämnda studie 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Underskrift                                                                                     Ort/datum 
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Bilaga B Informationsbrev 

Till dig som är läkare och tjänstgör som regionalt läkarstöd 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 
Regionalt läkarstöd (RLS) infördes 2009 och  är i sin utformning unik för Region Skåne. Tidigare har 

ambulanssjuksköterskor intervjuats kring sin upplevelse av RLS-funktionen, men läkarnas perspektiv har 

inte studerats. Det krävs ett gott samarbete mellan RLS och ambulanssjuksköterska för att patienten ska få 

så bra vård som möjligt. En brist i kommunikation och samarbete mellan sjuksköterskor och läkare kan 

leda till minskad trygghet både för personal och för patienter samt  äventyra patientsäkerheten.  

 

Undertecknade avser nu att undersöka läkares erfarenheter av att fungera som RLS. Detta görs inom 

ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård på Linnéuniversitetet. I 

utbildningen ingår att genomföra ett magisterarbete, vilket är anledningen till att denna intervjustudie 

genomförs. Studien kommer att genomföras under våren 2017, i form av enskilda intervjuer med läkare 

som tjänstgör som RLS. Intervjuerna kommer att utföras enligt dina önskemål avseende tid och plats, 

alternativt att intervjun utförs via Skype. Intervjuerna beräkna  ta cirka 30-45 minuter. Deltagande 

förväntas inte innebära någon risk. Förhoppningen är att genom denna studie få ökad förståelse för hur 

samverkan mellan ambulanssjuksköterskor och RLS fungerar samt i förlängningen få underlag till 

förbättringsarbeten inom verksamheten. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut. Under studiens gång är data enbart tillgängligt 

för författarna och handledaren. Materialet kommer att hanteras och behandlas konfidentiell och raderas 

efter att  uppsatsen blivit godkänd. Deltagarna i studien kommer att avidentifieras och resultatet kommer 

att presenteras så att ingen enskild person går att identifiera. Deltagande i studien är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan att motivera varför.  

 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Vid önskan att delta vänligen svara på detta mail och 

boka en tid för intervju (se bifogad fil med förslag på dagar och tider).  

 

Har du några frågor, kontakta någon av nedanstående via mail eller telefon.  

Tack på förhand! 

 
Ida Åkesson    Malin Wilding 
Telefon:0733686190   Telefon: 0768047639 
Mail: if222bj@student.lnu.se        Mail: mw222wy@student.lnu.se 
 
Handledare 
Anders Bremer, universitetslektor 
Mail: anders.bremer@lnu.se  



  
 

IV 

  

Bilaga C Intervjuguide 
 
 
Din ålder?             

Kön?                                             

Antal år som läkare?           

Antal år som RLS?             

Specialistutbildning?                                                                                                           

Särskild utbildning inom prehospital 

vård?__________________________________________________________________

____ 

Ovanstående ifylldes av informanten i intervjuns början 

Intervjufrågor: 

 

Hur upplever du din roll som RLS? 

• Hur är din erfarenhet av fatta beslut utifrån den information du får per telefon? 

Svårigheter kring detta? 

• Beskriv ett tillfälle som fungerat bra/mindre bra? Varför upplevde du det så? 

Vad kunde gjorts annorlunda? 

• Vad anser du att ett bra samtal består av? 

 

Kan du berätta om hur du upplever sjuksköterskornas bedömningar? 

• Vilka begränsningar/brister finns? 

• Finns det några kunskapsglapp hos ambulanssjuksköterskorna? 

• Hur upplever du samarbetet med ambulanssjuksköterskorna? 

 

Finns det något du tycker kan förändras för att RLS funktionen ska fungera ännu bättre? 

• Hur skulle funktionens kvalitet kunna optimeras? 

• Vilka begränsningar/brister finns? 

• Vilka möjligheter finns? 

 

Något mer du vill berätta om ditt samarbete med ambulanssjuksköterskorna som vi inte 

tagit upp? 



  
 

V 

 

 

Fördjupningsfrågor: 

• Kan du berätta mer.. 

• Utveckla mer... 

• Hur menar du då? 

• På vilket sätt...? 

• Kan du ge exempel..? 
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Bilaga D Etikgranskning 
 

 

	

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel: Läkares erfarenhet av att fungera som rådgörande läkare till 
ambulanssjuksköterskor 
  

 
Projektledare: Malin Wilding, Ida Åkesson 
  

 Handledare: Anders Bremer  
     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  X 

 

 
 
4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  X 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld: 
    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  
(t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   



  
 

VII 

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

  X 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

X   

 
Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 
 
 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 
Ort och datum: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Projektledare eller motsvarande: 
 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
………………………………………………………………………………………. 
titel 
 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 
Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
Handledare: 
 
………………………………………………………………………………………. 
namn 
 
………………………………………………………………………………………. 
titel 
 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 
 
Underskrift av handledare: 
 
 
……………………………………………………………………………………… 

 

 


