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Abstract 
 
Introduction: Today, there is an increased pressure on healthcare in general, this is 
also reflected in ambulance care. In ambulance care, this is expressed through an 
increased alarm frequency. This means that the resources available need to be used 
wisely. There is a need for increased cooperation between the healthcare system and 
SOS Alarm to meet this problem. Therefore, the regions Blekinge, Kronoberg and 
Kalmar together have created a project Inner support SOS Alarm. 
 
Aim:  The aim of the study was to investigate what expectations the project 
members and ambulance conductors have on ISSA, as well as how they believe that 
ISSA can contribute to patient benefit. 
 
Method: This study was conducted as a qualitative interview study with an 
inductive approach. The study is based on 10 semi-structured interviews. The 
informants were recruited through strategic selection. Data were then analyzed 
according to Graneheim, Lindgren and Lundman (2017) description of qualitative 
content analysis. 
 
Result: The result is presented on the basis of three main categories: Expectations, 
Collaboration and Coordination. These have emerged through 10 subcategories. 
Together, these categories are viewed on the basis of an overall theme that describes 
the result: Central connection point. 
 
Conclusions: The result shows that ISSA has a central role in coordination of care 
as well as communication with other organizations and care providers. The study 
highlights the importance of teamwork and how this can affect patient safety. 
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Abstrakt 
 
Introduktion: Idag ses ett ökat tryck på sjukvården i stort, detta avspeglar sig även 
inom ambulanssjukvården. Inom ambulanssjukvården tar det sig uttryck genom 
ökad larmfrekvens. Detta leder till att de resurser som finns behöver användas klokt. 
Det ses ett behov av ökat samarbete mellan sjukvård och larmcentral för att möta 
dessa problem. Därför har regionerna Blekinge, Kronoberg och Kalmar skapat 
projektet Inre Stöd SOS Alarm. 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka förväntningar projektets 
medlemmar och ambulansdirigenter har på ISSA, samt hur de tror att ISSA kan 
bidra till patientnytta. 
 
 
Metod: Denna studie är genomförd som kvalitativ intervjustudie med en induktiv 
ansats. Studien baseras på 10 semistrukturerade intervjuer. Informanterna 
rekryterades genom strategiskt urval. Data analyserades sedan enligt Graneheim, 
Lindgren och Lundmans (2017) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Resultatet presenteras utifrån 3 huvudkategorier: Förväntningar, 
Samverkan och Samordning. Dessa har framträtt genom 10 underkategorier. 
Tillsammans ses dessa kategorier utifrån ett övergripande tema som beskriver 
resultatet Spindeln i nätet. 
 
Slutsats: Resultatet visar att ISSA har en central roll gällande koordinering av 
vården samt kommunikation med andra organisationer och vårdgivare. Studien 
belyser vikten av ett fungerande teamarbete och hur detta kan påverka 
patientsäkerheten. 
 
Nyckelord: Ambulanssjukvård, larmcentral, teamarbete, patientsäkerhet,  
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1 Inledning 

I Sverige fortsätter befolkningsmängden att öka vilket avspeglar sig inom 
sjukvården. Detta genom en ökad belastning på bland annat ambulanssjukvården. 
Eftersom belastningen inom ambulanssjukvården ökar blir det än mer viktigt att i ett 
tidigt skede bedöma vilken vårdnivå patienten ska vårdas inom, samt se till att det 
finns resurser för att genomföra detta. Att patienten vårdas inom rätt vårdnivå 
främjar både patienten och sjukvården. 

Arbetsuppgifterna för en ambulanssjuksköterska är varierande och ställer höga krav 
på god medicinsk kompetens samt god vårdvetenskaplig kompetens. 
Ambulanssjuksköterskan gör medicinska bedömningar av patienter i olika 
situationer och sammanhang. Med hjälp av bedömningarna tas sedan beslut om 
vilka medicinska åtgärder som kan vara aktuella samt vilken vårdnivå patienten ska 
vårdas inom. Uppgifterna ska utföras utifrån ett patientperspektiv med fokus på 
patientens självbestämmande och värdighet. Det hela syftar till att ge en så god och 
patientsäker vård som möjligt. 
 
För att möta de framtida utmaningar som finns med ökad belastning på 
ambulanssjukvården, har regionerna Kalmar, Blekinge och Kronoberg (GHK) valt 
att tillsammans starta ett projekt under namnen Inre Stöd SOS Alarm (1ISSA) (se 
bilaga 5). Projektets medlemmar består av en styrgrupp, projektledare och en 
projektgrupp. ISSA består av fyra ambulanssjuksköterskor med erfarenhet samt 
koppling till ambulanssjukvården. ISSA ska arbeta på SOS Alarm och där agera 
som ett stöd till ambulansdirigenter genom att exempelvis sköta kontakten med 
vårdenheter, stöd vid val av resurs och hjälpa ambulanspersonal med utökad 
information kring patienter. Detta till skillnad mot den nuvarande SOS-
sjuksköterskan som främst arbetar med larmoperatören. ISSA förväntas även sköta 
kontakt med andra blåljusorganisationer och ta ett större ansvar vid bland annat 
polishandräckningar. Tanken är att använda sig av ISSA:s kompetens långt fram i 
beslutskedjan för att exempelvis underlätta beslut kring vilken vårdnivå som är 
lämpligast för patienten.  
 
 
  

 
1 Benämningen ISSA definieras i denna studie som de personer som innehar arbetsuppgiften. 
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2 Bakgrund 

2.1 Dagens ambulanssjukvård 
Utvecklingen inom ambulanssjukvården i Sverige har gått fort inom flera områden 
och idag bedrivs en kvalificerad ambulanssjukvård. Det ställs därför höga krav på 
kompetens-, kvalitets- och utvecklingsarbete inom ambulanssjukvården, för att 
kunna möta det medicinska och omvårdnadsmässiga behovet hos patienten (Bremer, 
2016). Socialstyrelsen (2009) har i “Nationella indikationer för god vård” 
presenterat sex grundområden som anses vara en bra grund för att uppnå god vård. 
Områdena belyser bland annat vikten av effektiv sjukvård, jämlik sjukvård och 
sjukvård i rimlig tid. 
 
Enligt Lowthian, Jolley, Curtis, Currell, Cameron, Stoelwinder och McNeil (2011) 
ökar ambulansuppdragen i samtliga åldrar men i synnerhet hos äldre patienter. 
Enligt Socialstyrelsen (2019) är 5% av befolkningen 80 år eller äldre och denna 
andel väntas öka till ca 9% fram till 2050. Anledningarna till det ökade söktrycket 
beror på flera faktorer bl.a. fler kroniskt sjuka samt en ökad äldre population 
(Bremer, 2016). Det finns även en skillnad i vad ambulanspersonal och patienter 
bedömer som akut tillstånd vilket enligt Richards & Ferrall (1999) bidrar till en 
ökning av ambulansuppdrag. En ökning ses även i  antalet uppdrag där patienten ej 
är i behov av medicinsk övervakning eller behandling under transport (Höglund, 
Schröder, Möller, Andersson-Hagiwara och Ohlsson-Nevo, 2018). 
 
Det ökade söktryck som ses inom sjukvården har även medfört en ökad 
larmfrekvens inom den prehospitala vården (Nysam, 2018). I Kronobergs län var 
det under 2019 närmare 24000 ambulansuppdrag vilket var en ökning med 7% 
jämfört med föregående år (Region Kronoberg, 2020). Samtidigt som det finns ett 
ökat söktryck, minskar antalet akutsjukhus i Sverige vilket ställer stora krav på den 
prehospitala resursplaneringen (Bremer, 2016). Främst är det akutmottagningar och 
förlossningsavdelningar som minskat i antal. Detta har medfört att 
ambulanstransporter ökar och vägen till närmsta akutmottagning har blivit längre 
(ibid.).  
 
För att möta framtidens krav och utveckla vården beslutade regeringen 2017 att 
tillkalla en särskild utredare för att utveckla och effektivisera hälso- och sjukvården 
(Statens offentliga utredningar, 2019). Flera regioner har börjat arbetet med att möta 
framtidens utmaningar genom olika projekt. Till dessa hör Östergötland som arbetat 
för att förbättra samverkan mellan primärvård och vård inom kommunen 
(Framtidens bästa primärvård, Region Östergötland, 2016). För att framtidens vård 
fortsatt ska vara effektiv och av hög kvalitet krävs det en omställning i hela 
vårdkedjan där målet är en proaktiv och relationsbaserad vård nära patienten 
(Sveriges kommuner och landsting, 2019). 

2.2 Larmcentral 
I huvudsak styrs utalarmeringen av ambulans och räddningstjänst av SOS Alarm 
som ägs av staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). På larmcentralen 
arbetar sjuksköterskor, larmoperatörer och ambulansdirigenter som bland annat har i 
uppgift att ta emot nödsamtal och dirigera ambulanser. Vid ett vårdärende har 
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larmoperatören möjlighet att vidarekoppla samtalet till en sjuksköterska som 
bedömer om en ambulans ska larmas eller inte (Riksrevisionen, 2015). 
Sjuksköterskan ansvarar även för det virtuella väntrummet som används i händelse 
av långa väntetider eller lång framkörningstid för ambulansen (SOS Alarm, 2019). I 
det akuta skedet fyller larmoperatören en viktig roll. Genom att tidigt identifiera 
allvarliga tillstånd hos den hjälpsökande ökar chansen till överlevnad vid 
exempelvis hjärtstopp (Kuisma et al., 2005).  
 
Att arbeta på larmcentral ställer höga krav och ofta behöver personalen lita på sin 
förmåga. Ek & Svedlund (2014) har undersökt sjuksköterskors erfarenheter av 
beslutstagande på larmcentraler. De beskriver hur sjuksköterskor som arbetar som 
larmoperatörer upplever att de kan behöva använda sin kompetens och intuition för 
att göra prioriteringar. Detta till skillnad från att enbart utgå efter vad protokoll och 
medicinskt index visar. I dessa fall beskrivs att magkänslan hos sjuksköterskan blir 
avgörande (ibid.).  
 
Khorram-Manesh, Lennquist Montan, Hedelin, Khilgren & Örtenwall (2011) 
beskriver att det finns en diskrepans mellan larmoperatörens prioritering och 
ambulanspersonalens prioritering vilket kan leda till överbelastning på ambulans- 
och akutsjukvård. En av de slutsatser som framkommer är att systemet bör ses över 
för att optimera resurserna. Ett exempel författarna nämner är hur patienter kan 
transporteras direkt till andra sjukvårdsinstanser än akutmottagning (ibid.).  
 
Även Bremer (2012) pekar på svårigheterna kring informationsflödet från 
nödsamtal fram till den information ambulanspersonal får. Där beskrivs hur 
informationen från larmcentral ibland är vilseledande eller rent av felaktig (ibid.). 
En anledning till eventuella felaktigheter är utmaningen det innebär att per telefon 
göra snabba bedömningar och fatta avgörande beslut (Stålhandske & Engerström, 
2016). 
 

2.3 Prehospitala vårdkedjan 

2.3.1 Prehospital vårdprocess 
Larmcentralen ses som den första delen i den prehospitala vårdprocessen. 
Larmoperatören får information av inringaren om vad som hänt och bildar sig en 
uppfattning om det föreligger behov av ambulans och vilken prioritet uppdraget ska 
ha (Stålhandske & Engerström, 2016). Som stöd i bedömningen finns ett utarbetat 
medicinskt index vilket har utformats av SOS Alarm. Detta medicinska index utgår 
från den hjälpsökandes symtombild (Wahlberg & Gustafson, 2016). Syftet med 
detta är att underlätta för larmoperatören att ta bra och träffsäkra beslut (Holmström, 
2007). I Sverige används fyra olika prioriteringar; 
Prioritet 1 – Akut livshotande symtom samt trauma. 
Prioritet 2 – Akut men ej livshotande symtom. 
Prioritet 3 – Övriga ambulansuppdrag 
Prioritet 4 – Uppdrag där det inte finns något medicinskt behov och ej finns något 
ambulansbehov (ibid.). 
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När larmoperatören prioriterat uppdraget skickas det vidare till en ambulansdirigent 
som fördelar detta till lämplig ambulansresurs. Informationen som når ut till 
ambulansen är ofta kortfattad information om prioriteringsgrad, aktuell händelse och 
adress (Wahlberg & Gustafson, 2016; Andersson-Hagiwara & Wireklint-
Sundström, 2016). Framme hos patienten görs en första medicinsk bedömning enligt 
ABCDE. Denna bedömning ligger sedan till grund för vilka medicinska åtgärder 
som kan vara aktuella samt vilken vårdnivå som kan bli aktuell för patienten 
(Andersson-Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2016).  

2.3.2 Vårdnivå 
Wireklint-Sundström, Annetorp, Sjöstrand och Vicente (2016) beskriver vikten av 
att finna lämplig vårdnivå för patienten vilket blir gynnsamt ur både ett patient- och 
resursfördelningsperspektiv. De pekar framförallt på de äldre multisjuka patienterna 
där vanligaste vårdnivån efter ambulans blir akutmottagning . Detta utan hänsyn till 
om det är lämplig vårdnivå eller inte för patienten. Istället bör denna patientgrupp 
erbjudas vård från exempelvis primärvården eller hemsjukvården, då inget akut 
vårdbehov finns (ibid.). Detta stämmer överens med den pågående utredningen 
Samordnad utveckling för god och nära vård (2019) där det arbetas för att 
effektivisera dagens hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. 
  
Höglund, Schröder, Möller, Andersson-Hagiwara och Ohlsson-Nevo (2018) 
beskriver hur ambulanssjuksköterskor anser det vara en svår och ansvarsfull uppgift 
att besluta om optimal vårdnivå, främst när det gäller hänvisning till egenvård. De 
förklarar även hur skillnaden mellan larmoperatörernas bedömning och 
ambulanspersonalens bedömning skapar irritation och kan ha en negativ inverkan på 
patientsäkerheten. Vidare beskrivs att ett bättre samarbete mellan ambulanssjukvård 
och primärvård kan underlätta att patienten hamnar på rätt vårdnivå (ibid.). I 
Magnusson, Källenius, Knutsson, Herlitz och Axelssons (2016) studie beskrivs hur 
larmoperatörerna ofta tycker det är svårt att bedöma allvarlighetsgraden i samtal. 
För att underlätta larmoperatörernas arbete valde Västra Götaland att göra en 
pilotstudie. Under denna pilotstudie infördes single responder vilket innebär att en 
ambulanssjuksköterska arbetar ensam i bedömningsbil. Uppdragen som single 
responder åkte på var uppdrag som hade prioritet 2 eller 3 och där det samtidigt 
fanns en osäkerhet i om det behövdes någon ambulans. Det förekom även uppdrag 
där de beräknades vara först på plats hos kritisk patient för en första insats. 
Resultatet i studien visade att närmare 40% inte hade något behov av att 
transporteras till sjukhus med ambulans vilket resulterade i effektivare användning 
av ambulansresurser (ibid.). 
 

2.3.3 Nära vård 
Enligt utredningen God och nära vård (SOU 2019:29) är nära vård inte ett nytt 
begrepp eller en organisationsnivå. Nära vård beskrivs som ett förhållningssätt där 
hälso- och sjukvård organiseras med patientens individuella behov som 
utgångspunkt. Av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) framgår det att vården ska 
ges nära befolkningen. I Sverige finns det i dagsläget inte så mycket forskning inom 
nära vård. I Australien finns benämningen ”Hospital In The Home” som ger 
patienter möjlighet att få vård i hemmet istället för på sjukhus. Vid infektioner som 
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tidigare behandlats på sjukhus får istället patienterna vård i hemmet vilket har visats 
vara positivt för patienten (Montalto, Lui, Mullins och Woodmason, 2010). 
 
Sjukvården i Sverige upplevs av många som splittrad och svårtillgänglig och 
framförallt finns det brister i samordning samt otillräcklig patientdelaktighet (SOU 
2019:29). För att göra patienterna mer delaktiga i sin vård startades i Ängelholm 
projektet Hälsostaden. Projektet drivs av region Skåne och består av ett mobilt 
akutteam vars uppgift är att vårda äldre individer med akut försämring av sin fysiska 
eller kognitiva hälsa. Förhoppningen med insatserna hos patienten är att undvika 
besök på akutmottagning eller inläggning på sjukhus (Projekt Hälsostaden, 2018). I 
Malmö finns ett liknande projekt där ett mobilt akutteam bestående av en läkare och 
en sjuksköterska. Genom tidigare insatser hoppas projektet leda till ökad trygghet 
och tillgänglighet för den äldre patienten, samtidigt som belastningen på 
akutmottagningar minskar (Malmö stad, 2019). Att tidiga insatser leder till ökad 
trygghet hos patienten stämmer väl överens med Pöder och Wadenstens (2013). De 
beskriver att tidiga insatser har positiv inverkan på patientsäkerheten. Genom att 
vårda patienten i hemmet undviks besök på akutmottagning där väntetid är 
oundvikligt. Detta kan vara negativt för äldre patienter som kan drabbas av 
konfusion eller andra komplikationer (ibid.). 

3 Teoretisk referensram 
Studien har sin utgångspunkt i det vårdvetenskapliga perspektivet med fokus på 
samverkan i team. Den vårdvetenskapliga kunskapen tar sin grund ur patientens, det 
vill säga den hjälpsökandes värld. Vårdvetenskapen är professionsneutral som 
samtliga professioner inom vården kan utöva där patienten utgör referensramen för 
vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Vårdvetenskapen har tydligt patientfokus med målet att främja hälsa och minska 
lidande. Vårdvetenskapen har även till grund hur vårdarna bedriver vården. 
Vårdandet handlar dels om ett öppet förhållningssätt som omfattar en öppenhet 
gentemot patienten för att förstå hur den hjälpsökande upplever sin situation samt de 
handlingar som strävar efter att stärka dennes hälsa (Arman, 2015; Dahlberg, 2014). 
 

3.1 Vårdrelation 

Vårdandets mål kännetecknas främst av hälsa men på ett övergripande plan även av 
ett patientperspektiv, där patienten är vårdandets medelpunkt (Dahlberg & Segesten, 
2010). För att nå målet med god hälsa är det viktigt att göra patienten delaktig i sin 
vård. Detta genom att försöka se hela den meningssökande och meningsskapande 
individen (ibid.). Det finns flera svårigheter med att skapa en vårdande relation 
varav en är bristen på tid. Arbetssituationen kan av vårdaren upplevas som 
tidsmässigt pressad vilket kan äventyra den vårdande relationen (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Enligt Andersson-Hagiwara och 
Wireklint-Sundström (2016) är det viktigt att eftersträva ett patientperspektiv även i 
de mest akuta ambulansuppdragen för att vården ska bli så effektiv som möjligt. Att 
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skapa en mellanmänsklig relation samt göra patienten delaktig i sin vård ger goda 
förutsättningar för att främja hälsa och välbefinnande samt minska risken för 
lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Bremer (2016) beskriver olika former av 
vårdlidande som kan uppstå när vårdandet inte anpassas utefter patientens behov 
och önskemål samt om patienten inte får den vård som krävs. 

3.2 Patientsäkerhet 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården vara av god kvalitet 
samt anpassas och tillgodose patientens behov. Enligt Öhrn (2009)Vården ska utföra 
ett patientsäkert arbete där patienten kan känna sig trygg. Därför ska 
vårdgivaren/vårdgivarna kontinuerligt bedriva patientsäkerhetsarbete med syftet att 
minimera risken för att patienten utsätts för vårdlidande (ibid.). Begreppet 
patientsäkerhet handlar i sin helhet om att undvika att patienten utsätts för skador 
eller lidande orsakat av vården (Lindh  & Sahlqvist , 2012). En vårdskada beskrivs 
enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 1 kap. 5 §) vara “lidande, kroppslig 
eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården”. Vård som uteblir eller försenas är också att betrakta som vårdskada. I 
Sverige är samtliga aktörer och professioner som är inblandade i patientens vård 
ansvariga för främjandet av patientsäkerheten (Patientsäkerhetslagen, SFS 
2010:659).  Ödegård (2019) beskriver hur patientsäkerheten påverkas från 
regeringsnivå ner till det patientnära arbetet som utförs av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Patientsäkerhet är ett svårdefinierat begrepp då det inbegriper 
flera olika kompetensområden. Det är därför viktigt att se patientsäkerheten ur ett 
systemperspektiv, där samverkan mellan flera kompetensområden blir viktigt. 
 

3.3 Teamarbete 
 
Dagens hälso- och sjukvård bedrivs till stor del genom teamarbete, vilket även 
tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser. Det finns flera definitioner av team men 
den gemensamma nämnaren är att betrakta ett team som individer som samarbetar 
för att nå ett specifikt mål (Berlin, 2019; Berlin & Sandberg, 2016). Det finns flera 
typer och former av teamarbete. Tre av dem är sekventiellt-, parallellt- och synkront 
teamarbete (figur 1). 
 
Det sekventiella teamarbetet är en stegvis process där teammedlemmar gör ett 
moment för att sedan lämna vidare uppgiften till nästa teammedlem. Arbetet utförs 
steg-för-steg likt ett stafettlopp. Vid det parallella teamarbetet sker ett koordinerat 
samarbete där uppgifterna utförs samtidigt men att momenten inte utförs 
gemensamt. Teammedlemmen är fokuserad på sin uppgift och undviker att se 
helheten. Ett synkront teamarbete kännetecknas av ett prestigelöst samarbete där 
teammedlemmar täcker upp för varandra och i den mån det är möjligt utför 
varandras uppgifter. Synkront teamarbete är den mest idealiska formen som 
styrande organ nämner när de beskriver deras förmåga att interagera (Berlin & 
Carlström, 2011). Enligt Berlin, Carlström och Sandberg (2012) behöver dock inte 
synkront teamarbete alltid vara det mest ultimata. Blir teamet för stort, med fler än 
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tio medlemmar finns det risk att det skapas undergrupper vilket påverkar hela 
teamet. 
 
Information och informationsspridning är en viktig del för ett fungerande team. 
Genom kontinuerlig informationsspridning inom teamet blir teammedlemmarna mer 
uppdaterade och får en förståelse för varandra jämfört med om var och en arbetade 
var för sig. Likväl blir arbetet inte lika sårbart då teammedlemmar, vid frånvaro, kan 
täcka upp för varandra (Skärvad & Rudenstam, 2009). Finns det ett engagemang för 
sitt team ökar även teammedlemmarnas förmåga till samarbete (Mitchell, Parker, 
Giles, 2011). Finns det ett fungerande samarbete där information och kunskap kan 
delas inom teamet skapas en utgångspunkt för förtroende och tillit (Berlin & 
Sandberg, 2016). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 1. Skillnaden mellan sekventiella, parallella och synkrona samverkansformer 
(Berlin & Carlström, 2012) 

4 Problemformulering och syfte 

4.1 Problemformulering 
I Sverige sker en stadig befolkningstillväxt och vi lever längre. Denna tillväxt visar 
sig även i en högre belastning på hälso- och sjukvård, och då även i ökad 
larmfrekvens inom ambulanssjukvården. Med den ökade belastningen på 
ambulanssjukvården blir det viktigt att använda rätt resurs till rätt patient och i ett 
tidigt skede avgöra vilken vårdnivå som kommer bli lämplig. Enligt Höglund et al. 
(2018) finns det en osäkerhet hos ambulanssjuksköterskor att besluta om vilken 
vårdnivå som är bäst för patienten. Ofta leder detta till att patienter transporteras till 
exempelvis akutmottagning när vårdcentral egentligen vore det mest optimala för 
patienten. Detta kan medföra risker för patienten om hen inte får rätt vård i rätt tid. 
För att underlätta arbetet för ambulansdirigent och ambulanspersonal och i 
slutänden effektivisera vården har GHK bedömt att det finns ett behov av stöd långt 
fram i vårdkedjan vilket resulterat i ISSA. Detta är en ny och unik funktion som inte 
finns någon annanstans i landet. Därför är det viktigt att undersöka vad ISSA kan 
göra för den enskilde patienten. 
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4.2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka vilka förväntningar projektets medlemmar och 
ambulansdirigenter har på ISSA, samt hur de tror att ISSA kan bidra till 
patientnytta. 

5 Metod 

5.1 Design 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Den kvalitativa 
metoden har som mål att öka förståelsen av ett fenomen, detta genom att beskriva, 
förklara och förstå fenomenet som studeras (Polit och Beck , 2016). Den kvalitativa 
metoden ger informanterna möjlighet att med egna ord beskriva erfarenheter och 
upplevelser (Trost, 2010). Vid en induktiv ansats utgår undersökningen inte från en 
redan känd teori, utan denna bygger på informanternas individuella erfarenheter och 
upplevelser (Henricson & Billhult, 2017).  
  

5.2  Urval 
Studiens urval utgörs av informanter som är involverade i projektet ISSA. 
Informanterna kommer från projektets styrgrupp, de som jobbar som inre stöd samt 
ambulansdirigenter. För att rekrytera informanter som var involverade i projektet 
ISSA användes ett strategiskt urval. Målet med ett strategiskt urval är att rekrytera 
individer som har rika beskrivningar och har mycket att tillföra studiens syfte samt 
för att uppnå variation i materialet (Forsberg & Wengström, 2017; Polit & Beck, 
2016). Vid rekrytering av ambulansdirigenter användes snöbollsmetoden vilket är 
en variant av bekvämlighetsurval, där författarna genom informanter fick tips om 
andra tänkbara informanter (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterierna hos 
ambulansdirigenterna var att de skulle vara insatta i vad ISSA hade för arbetsuppgift 
samt att de någon gång samverkat med ISSA. Detta för att resultatet i studien ska 
hålla så hög kvalitet som möjligt. 
 
När författarna påbörjade arbetet med studien presenterades den för de som är 
involverade i projektet ISSA. Vid detta möte fick författarna ett muntligt 
godkännande av respektive verksamhetschef från GHK att genomföra en 
intervjustudie. Fyra medlemmar från styrgruppen samt de fyra personer som arbetar 
som inre stöd gav muntligen sitt samtycke att delta i studien. Dessa personer fick 
utöver muntlig information även skriftlig information. Vid rekrytering av 
ambulansdirigenter togs kontakt med platschefen på vald larmcentralen som fick 
information om den tilltänkta studien. Efter godkännande från platschefen fick 
författarna hjälp att hitta informanter som svarade an på studiens inklusionskriterier. 
Genom dessa informanter fick författarna sedan tips om ambulansdirigenter som 
eventuellt var intresserade att delta i studien. 
 
Totalt tillfrågades 12 personer om deltagande i studien där fyra personer kom från 
styrgruppen, fyra personer arbetade som ISSA och fyra personer arbetade som 
ambulansdirigenter. 
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5.3 Datainsamling 
Under intervjuerna använde författarna semistrukturerade intervjuer. Innan studien 
påbörjades, utformades en intervjuguide. Intervjuguiden bestod utav ett antal öppna 
frågor, samt tänkbara följdfrågor. Dessa frågor låg till grund för intervjuerna, vidare 
anpassades följdfrågorna under pågående intervjuer beroende på vilka svar som 
framkom. Denna intervjumetod ger utrymme för informanterna att delge sina 
erfarenheter och upplevelser utav ett fenomen (Danielsson, 2012). 
 
Då författarna till denna studie var oerfarna som intervjuare valdes att båda 
medverkade på merparten av intervjuerna. Författarna delade då på rollerna där en 
var mer inaktiv och dokumenterade samt formulerade frågor och följdfrågor, 
samtidigt som den andra var mer aktiv under intervjuerna. Innan intervjuerna 
påbörjades informerades informanterna om att intervjun spelas in för att sedan 
transkriberas. För inspelning användes båda författarnas mobiltelefoner, detta för att 
undvika att material gick förlorat om det uppstod problem med en mobiltelefon. 
Innan påbörjad intervju sattes mobiltelefonerna i flight mode för att undvika 
störningar från dem. Författarna förtydligade även för informanterna att det var 
deras individuella upplevelser som är av intresse för studien. Medeltiden för de 
genomförda intervjuerna var 30 minuter, den kortaste varade i 20 minuter och den 
längsta 55 minuter. Under de sista intervjuerna upplevde författarna att ny data inte 
framkom i samma utsträckning som de tidigare, så kallad datamättnad uppstod. Polit 
& Beck (2016) beskriver att datamättnad uppstår när ingen ny data framträder och 
det uppstår redundans, vilket innebär att data upprepas utan att tillföra ny 
information. Efter genomförd intervju genomfördes ordagrann transkribering, denna 
genomfördes utav den av författarna som haft den aktiva rollen under intervjun. 
Samtliga intervjuer behandlades konfidentiellt genom att avidentifieras samt kodas 
utefter ett siffersystem som enbart författarna kände till. Det transkriberade 
materialet kontrollerades sedan mot inspelningar för att säkerställa att material inte 
förlorades. Informanterna informerades innan intervjun om hur materialet skulle 
hanteras. 
 

5.4 Dataanalys  
Data analyserade utifrån Graneheim, Lindgren och Lundmans (2017) beskrivning av 
kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Med induktiv menas att 
informanternas berättelser analyserades utan att författarna hade någon mall eller 
teori att utgå ifrån. Detta innebär att texterna noggrant undersökts genom att söka 
efter mönster i form av likheter och skillnader i texten. Denna analysmetod syftar 
till att beskriva variationerna i informanternas beskrivningar. Författarna till studien 
har använt sig utav en latent analys. Den latenta analysen syftar till att se det 
bakomliggande budskapet i texten medan den manifesta analysen är mer konkret 
och har en låg tolkningsgrad. Det manifesta innehållet ligger således närmre texten 
än det latenta som tolkar och beskriver budskapet i texten. Detta görs genom 
kodning, kategorisering samt bildande av tema (ibid.). 
 
Författarna läste det transkriberade materialet var för sig för att skapa en helhetsbild. 
Efter detta reflekterade författarna tillsammans över det centrala innehållet. Det 
transkriberade materialet jämfördes även mot ljudinspelningar för att säkerställa att 
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innehåll inte försvunnit. Därefter påbörjade författarna analys av insamlad data, där 
meningsbärande enheter som svarade an mot syftet plockades ut. Dessa 
kondenserades sedan för att få texten kortfattad och lätthanterlig, detta utan att 
kärnan i texten försvann. Efter detta skapades koder genom att abstrahera det 
kondenserade materialet, detta för att kortfattat beskriva dess innehåll. Under arbetet 
med koderna togs hänsyn till de meningsbärande enheterna. Detta för att undvika att 
budskapets andemening ändrades. Koderna delades sedan in i underkategorier där 
liknande underkategorier flätades samman och huvudkategorier skapades. De 
huvudkategorier som framkom har sedan skapat ett övergripande tema som präglar 
resultatets olika delar. Arbetet med dataanalys har genomgående följt Graneheim, 
Lindgren och Lundmans (2017) beskrivningar av hur dataanalys kan genomföras. 
Analysförfarandet visas i tabell 1. Tema, kategori och underkategori finns 
presenterade i figur 2 
 
 
 
 

 

Tabell 1: Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande 
enhet 
 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Vi har ju ett gott 
samarbete med SOS 
Alarm och dem här tre 
regionerna sedan 
tidigare men att det här 
projektet och den här 
ISSA-funktionen, knyter 
oss ännu närmare 
varandra. Där vi öppnar 
upp för en tätare 
samverkan mellan 
larmcentral och region 
än vad som har varit 
tidigare. 

Dagens samarbete 
är bra mellan SOS 
och GHK men 
projektet knyter 
oss närmre 
varandra 

Bättre samarbete 
genom ISSA 

Kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samverkan 

Det sker ganska mycket 
vid sidan om också i det 
här småsnacket runt 
omkring, hur tänker du 
där? Vad är detta och 
hur ska jag tänka här? Så 
på något vis är det som 
sker samtidigt här är ju 
en otrolig 
kompetenshöjning av 
hela centralen. 

Det pratas mycket 
utanför ärendena 
vilket i slutänden 
leder till 
kompetenshöjning 

Småprat leder till 
kompetenshöjning
. 

Kompetensutbyte  
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5.5 Forskningsetiska aspekter 
Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 
2011). Informanterna fick i ett tidigt skede informationsbrev där de informerades 
om studiens syfte, metod samt hur resultatet kommer att redovisas. De informerades 
om att deltagandet var frivilligt och de när som helst under studien kunde välja att 
avstå, utan att ange orsak. Vidare informerades informanterna om att deltagande 
sker anonymt och all persondata kommer att kodas för att behålla informanternas 
anonymitet. Informanterna informerades om att intervjuerna spelas in. Dessa 
inspelningar genomfördes med hjälp av författarnas mobiltelefoner. Inga obehöriga 
kommer att ha tillgång till inspelningarna. Vidare behandlades inspelningarna 
konfidentiellt efter transkribering.  
  
Inga uppenbara risker sågs med studien, detta då den bygger på frivilligt deltagande 
som kunde avbrytas när som helst. Inga interventioner utfördes utan studien syftade 
till att undersöka individers upplevelser. All data och information om de intervjuade 
hanterades varsamt och konfidentiellt. Författarna till studien genomförde även en 
etisk egengranskning (Se bilaga 3). 
 

5.6 Förförståelse 
Olsson och Sörensen (2011) betonar vikten av att författarna är medvetna och 
redogör sin förförståelse i kvalitativa studier. Författarna till studien hade sedan 
tidigare viss kunskap och erfarenhet inom det aktuella området. Denna kunskap och 
erfarenhet diskuterades mellan författarna vilket medvetandegjorde den befintliga 
förförståelsen. Diskussion angående förförståelsen skedde kontinuerligt genom hela 
arbetet. Enligt Thomsson (2010) är det viktigt att tydliggöra förförståelsen inom 
kvalitativ forskning för att inte material och analysprocessen ska påverkas av 
författarnas förförståelse. Enligt Norberg och Fagerberg (2017) är det viktigt att 
förhålla sig kritisk till sin förförståelse. De menar även att all förförståelse ej är 
medveten. Trots ansträngningar om att vara objektiva är forskaren enligt Nyström 
(2017) alltid färgad utifrån tidigare erfarenheter. Innan påbörjad studie hade de båda 
författarna föreställningar kring hur ISSA kan påverka arbetet inom 
ambulanssjukvården. Författarnas inställning till detta var att ISSA skulle påverka 
deras arbete inom ambulanssjukvården positivt. Samt att ISSA kan bidra till en 
ömsesidig förståelse mellan SOS-alarm och ambulansverksamheten. Författarna 
saknade dock en övergripande bild av vad ISSA kan bidra med samt vilken 
påverkan det kunde få verksamheterna. Förförståelsen har genom hela arbetet 
diskuterats och problematiserats mellan författarna samt handledaren. Förförståelsen 
har tagits i särskilt beaktande under utformning av intervjuguide, under intervjuerna, 
samt genom analysfasen. Detta för att skapa en öppenhet och följsamhet gentemot 
förförståelsen för att minimera dess påverkan av resultatet (Dahlberg et al., 2003). 
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6 Resultat 
 
Innehållsanalysen resulterade i totalt tio underkategorier. Dessa underkategorier 
sammansattes sedan till tre huvudkategorier som visar de underliggande budskapen: 
Förväntningar, samverkan och samordning. Huvudkategorierna svarar mot 
underkategorierna och tillsammans bildar de ett överliggande tema: Spindeln i 
nätet.  
 
 
 

Tema  

Spindeln i nätet 
 

Huvudkategori Förväntningar Samverkan Samordning 

Underkategori Ledningsfunktion 
 
 

Rädslor Oklara 
uppgifter 

Direktiv Kommunikation Kompetensutbyte Tidsbesparing Journal Vårdnivå Resurser 

Figur 2: Beskrivning av tema, huvudkategori och underkategori 
 

6.1 Förväntningar 

ISSA behöver hålla sig uppdaterad inom ambulansverksamheten gällande t.ex. 
vårdprocesser som förändras kontinuerligt. Det är viktigt att axla ledarrollen som 
ISSA förväntas ha när det gäller. t.ex. polishandräckningsärenden eller 
intrahospitala transporter. För att snabbare svara på dessa frågor har ISSA mandat 
att fatta beslut utan att gå via ambulanschefer i beredskap eller skiftesledare vilka 
var de som tidigare fick svara på dessa frågor. Likt räddningstjänsten och polisen, 
som har inre befäl, såg regionerna GHK behov av att ha egen kompetens på SOS 
Alarm för att agera som representant för dessa regioner. Genom ISSA finns det 
kunskap och erfarenhet på plats vilket gynnar patienten. ISSA kommer tidigare in i 
larmkedjan än vad ambulansen tidigare gjort vilket möjliggör att patienten får hjälp 
tidigare. Initialt fanns det frågor kring vad ISSA kan göra som inte 
ambulansdirigenterna klarar av. Under uppstarten av projektet blev det tydligt att det 
finns en avlastande funktion där ISSA kan stödja ambulansdirigenterna med 
uppgifter som annars varit tidskrävande. Under projektets början ses ISSA ha en 
funktion att styra vissa ärenden och sköta flera av de kontakterna med exempelvis 
olika vårdgivare. Detta var uppgifter som låg på ambulansdirigenterna innan 
projektets start. 

”Lite sådär tänkte jag att vad ska de kunna göra. Så jag hade inte jättemycket 
förväntningar men jag tycker det är bättre, man slipper de där långdragna där man 

får ringa hur många gånger som helst” (informant 9). 

De direktiv SOS Alarm har att förhålla sig till ses som ett problem. Dessa beskrivs 
som fyrkantiga vilket gör det svårt att anpassa besluten efter specifika situationer. 
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De befintliga direktiven beskrivs som detaljerade och ger inte utrymme för tolkning 
av situationer som uppstår. För att lösa vissa uppkomna situationer ses ett behov av 
att kunna frångå direktiven för att hitta mer situationsanpassade lösningar. ISSA har 
fått mandat och stöd att i vissa situationer kunna gå utanför de direktiv som finns. På 
detta vis möjliggör ISSA att kunna arbeta mer situationsanpassat än vad som 
tidigare varit möjligt.   

“Sen har det ju varit det här beslutsstödet som de har som vi tycker. Det är ju ett av 
problemen också, nu är det något nytt på gång som vi hoppas mycket på. Men det är 
väl i stora drag de problemområden som vi har sett som vi vill då att inre stödet ska 

kunna lösa” (informant 7). 

 Eftersom ISSA har mandat som skiljer sig från ambulansdirigenternas finns det 
förutsättningar att hitta nya lösningar i vissa situationer. ISSA kan runda av den 
fyrkantigheten som upplevs i direktiven som ambulansdirigenten har att förhålla sig 
till. SOS Alarm har olika recept att förhålla sig till där de i en given situation får 
direktiv om vilka samt hur många resurser som ska användas. Det kan handla om 
exempelvis trafikolyckor där ett visst antal ambulanser ska användas beroende på 
hur många drabbade som finns på plats. Här kan ISSA vara behjälpliga med att 
bedöma allvaret i situationen. Det kan ibland vara svårt för ambulansdirigenten att 
se djupet i situationen. ISSA bidrar med nya perspektiv på situationer där de 
tillsammans med ambulansdirigenterna får nya möjligheter att hitta lösningar på 
problem. ISSA förväntas ha utökade möjligheter att agera utifrån den information 
som finns om specifika situationer, där förhoppningen är att detta kan bidra till mer 
situationsanpassad resursfördelning. Detta är svårt att lösa internt på SOS Alarm och 
ISSA har unika förutsättningar att stödja verksamheten med detta.   

“Vi skulle säkert kunnat utföra delar av dom bättre men det finns nog delar i den 
rollen som vi aldrig skulle kunna göra optimalt med tanke på att vi kan inte ha den 
kunskapen och dom alla speciella förutsättningar som en ISSA-funktion kan ha. Det 
är flera delar t.ex. tillgång till journal och mandat att gå utanför riktlinjer som vi 
aldrig skulle kunna nå av flera naturliga skäl egentligen, så det är egentligen där 

som jag ser det som väldigt bra med ISSA” (informant 3). 

6.2 Samverkan 

Samarbetet mellan SOS Alarm och GHK upplevs generellt som bra, dock ses behov 
av att förändra samt utöka samverkan däremellan. Detta för att möta de utmaningar 
som framtidens sjukvård medför. ISSA förväntas vara en del i att knyta 
verksamheterna närmre varandra och agera som en representant för GHK:s 
inställning i vissa frågor. Redan från början har det varit viktigt att ISSA ska 
fungera som ett stöd för ambulansdirigenterna och inte som en funktion som ska 
bestämma hur ambulansdirigenterna ska utföra sina uppgifter. ISSA förväntas stödja 
och bidra med ett utökat perspektiv på hur situationer kan lösas eller vilka lämpliga 
resurser som finns att tillgå. Kommunikationen och samarbetet mellan ISSA och 
ambulansdirigenter är en viktig del i projektet. En fungerande kommunikation och 
ett prestigelöst samarbete ses som avgörande för att kunna upprätthålla 
patientsäkerheten samt utveckla verksamheten. Under starten av projektet har den 
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samlade bilden varit att samarbetet fungerat bra där de inblandade vågar föra dialog 
och ställa frågor till varandra vilket gynnar patientsäkerheten.  

“Vi sitter ju axel mot axel och hjälps åt och försöker lösa problemet tillsammans så 
där finns ju ingen prestige utan vi är ju där för patientens skull och där är ju en sak 

som verkligen är patientsäkerhet och kvalitet i det skulle jag säga. Det finns inte 
enligt min uppfattning någon som undanhåller någonting ur en sådan aspekt som 

självkänsla eller prestige och alla de här saker som skulle kunna innebära en risk. “ 
(informant 5). 

Samverkan mellan ISSA och ambulansdirigenter har visat sig vara tidsbesparande. 
Vissa ärenden får kortare handräckningstid då ISSA direkt kan påbörja arbetet. 
Detta istället för att ambulansdirigenten ska kontakta ambulanschef i beredskap eller 
skiftesledare. Detta leder till att de kommer tidigare in i ärendet vilket bidrar till 
snabbare hantering. Detta gynnar patienten som tidigare kan få hjälp med den 
situation som uppstått. Det kan handla om situationer där ambulansdirigenterna har 
hög arbetsbelastning och är upptagna med akuta ärenden. ISSA har då en avlastande 
funktion och kan bistå med hjälp i andra ärenden exempelvis polishandräckningar. 
Detta gör att ambulansdirigenterna kan fokusera på de akuta ärendena. Vilket leder 
till ökat fokus för ambulansdirigenten, samt snabbare handläggning av ärenden av 
mindre akut karaktär.  

“Indirekt blir det ju en patientnytta att de slipper vänta. Det kan ju bli att vi har 
skitmycket och göra och en sitter upptagen med en polishandräckning t.ex. så kan 

det bli en fördröjning på andra ärenden som blir liggande. Det är klart att vi bryter 
då och tar en medlyssning och så men de mindre brådskande ärenden som tvåor och 

treor, de kanske får vänta lite längre för att man sitter upptagen i sådana 
långdragna historier.” (informant 9). 

 ISSA har kontakt med andra vårdgivare och vårdenheter och ofta gäller det 
transporter mellan sjukhus eller andra vårdgivare. Detta handlar bl.a. om att 
säkerställa vilken typ av transportresurs som är lämplig. Detta är något som 
ambulansdirigenterna vanligtvis sköter och upplevelsen är att de ibland blir 
förbisedda av beställare. Ambulansdirigenten har ibland samtalat med beställare 
som nekat deras förslag. När sedan ISSA pratar med densamma om samma förslag 
blir resultatet annorlunda.  

“Det roliga är ju att jag har suttit bakom ambulansdirigenterna och hört dem ta de 
här diskussionerna med avdelningar som bara tvärvägrar deras rekommendationer, 
som om de vore dumma liksom. Två minuter senare ringer jag dit och helt plötsligt 

så går det hur lätt som helst att fixa det” (informant 1). 

 I egenskap av ambulanssjuksköterska kan ISSA enklare kommunicera med t.ex. en 
kommunsjuksköterska då det finns en annan förståelse och kunskap kring vad som 
är bäst för patienten. Här har ISSA lättare att ifrågasätta och kommunicera med 
exempelvis läkare där en transport är beställd. ISSA kommunicerar ofta med 
beställande enhet och ser ett behov av tät kontakt med dessa enheter. Genom en tät 
kontakt får båda enheter bättre förståelse för varandra och kan tillsammans hitta 
säkra lösningar med fokus på patienten.  
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“Vi kommunicerar rätt mycket med beställare på olika sjukhus och, så det blir som 
en bieffekt att vi är lite på, på något sätt. Får dem att förstå vad vi har för behov 

och hur de behöver tänka för att möta våra behov och sådär och det är ju positivt. 
Det kanske innebär att de behöver ändra vissa typer av arbetssätt och sådana saker 

för att möta de möjligheter vi har att lösa transporter och omhändertagandet av 
dessa patienter som på sikt är ett bättre alternativ för patienten också” (informant 

5). 

Att ISSA är med och kommunicerar med beställare och andra vårdenheter bidrar till 
ökad patientsäkerhet genom att ISSA kontrollerar vilket vårdbehov som föreligger. 
ISSA kan därefter förbereda ambulanspersonal på vilken utrustning som behövs. 
Det har tidigare förekommit att kommunikationen har brustit mellan beställare och 
ambulans vilket resulterat i att all nödvändig utrustning inte tagits med. Det har även 
varit beställningar där ambulans kört för att hämta patient på annat sjukhus men att 
patienten då inte varit i transportabelt skick. ISSA förväntas bidra till att förbättra 
kommunikationen för att säkerställa att patienten är i ett sådant skick att transporten 
är möjlig.  

“När det gäller intrahospitala transporter så tror jag också att inre stödet kan vara 
eee…support för patientsäkerhet då va. Att ni ska iväg här nu, tänk på detta. Ni ska 

ha med denna utrustningen” (informant 7). 

ISSA har även andra möjligheter kring att ordna med kontakter mellan patient och 
exempelvis hemsjukvård. Ambulansdirigenter kan ibland identifiera att en patient 
behöver utökat stöd. ISSA informeras om detta och kan kontakta exempelvis 
kommunsjuksköterska och påbörja ett samarbete kring hur detta kan lösas. Här ses 
även möjligheter till att hjälpa patienter som frekvent ringer till SOS Alarm och- 
eller ofta åker ambulans. ISSA hoppas kunna bidra till att identifiera dessa individer 
i tidigt skede. Detta möjliggör att tidigt påbörja en process med kontakter inom 
hälso- och sjukvård för att stödja patienten.  

“Men genom att identifiera mångåkarna så kanske man kan sätta in eh, extra 
resurser till dem. En sån, som, som vi har identifierat här, den var identifierad 

redan innan, men i och med att jag har suttit här nu så har jag tagit upp det fallet 
hemma lite mera. Och jag har varit i kontakt med primärvård och kommunsjukvård 

och ambulanssjukvård är med involverade, och nu kommer man ha ett sånt hära 
sip-möte där man ska gå igenom lite grand vilka insatser man kan göra för den 

patienten” (informant 1). 

Det finns en skillnad mot tidigare i hur ärenden handläggs. Detta då 
ambulansdirigenter inte har samma möjlighet att ta sig tid för vissa ärende. Genom 
att ISSA är behjälplig i dessa ärenden kan de lägga mer tid i att hitta bra lösningar 
för dessa patienter. Samtidigt kan ambulansdirigenten istället fokusera på sina 
ärenden. ISSA upplevs även ha tillgång till fler kontakter än vad ambulansdirigenter 
har. Det handlar om kontakter inom hälso- och sjukvård, samt kunskap om lämpliga 
kontakter för patienten i fråga. Att ISSA har mer tid att sätta sig in i ärenden samt ett 
annat kontaktnät gör att ärenden handläggs olika jämfört mot ambulansdirigent. 
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“Ibland fattas nog beslut som är lite, hade de haft lite mer tid och de kontakterna 
som inre stöd har och kommer ha så hade det nog handlagts på ett annat sätt.“ 

(informant 7).  

ISSA har även kontakt med ambulansen och andra blåljusaktörer. När det gäller 
ärenden där olika blåljusfunktion är involverade agerar ISSA som en länk emellan 
dessa. Här kan de stå för informationsöverföring mellan de olika organisationerna, 
vilket underlättar arbetet för de som ska lösa situationen. Det kan handla om att föra 
information vidare från polis till ambulans. Exempelvis när det gäller 
polishandräckningsärenden, där kan ISSA hämta information som underlättar för 
ambulanspersonal att arbeta säkert. Kommunikationen mellan ambulans ses kunna 
vara en viktig del. Dels genom att bistå ambulanspersonal med information kring 
ärenden. Men även som ett stöd där ambulanspersonal kan kontakta ISSA för att få 
handledning kring olika patientsituationer. Den utökade kommunikationen som ses 
mellan ISSA och andra professioner är tidsbesparande. Samtidigt som det ger ökat 
kompetensutbyte.  

“Ibland så hamnar liksom verksamheten här uppe och ambulansverksamheten i 
situationer som det inte finns något facit för, liksom utan då kan vi komma med tips 

och råd eller idéer om hur vi kan lösa det” (informant 10).  

Samtidigt som det finns fördelar kring den utökade kommunikationen och 
samverkan mellan ambulansdirigent och ISSA beskrivs även risker. Det krävs en 
tydlighet kring vem som har ansvaret för patienten. Även en tydlig kommunikation 
om vem som gör vad är viktigt så att patienten får rätt hjälp i rätt tid. Detta är känt 
inom vården sedan tidigare, att det finns risker i överlämningar där ansvaret för 
patienten förflyttas. Dessa risker identifierades redan innan projektstart och olika 
rutiner kring hur dialoger ska skötas har diskuterats och används. Dock är detta 
något som ändå är en risk vilket gör det viktigt att vara uppmärksam.   

”Det är ju alltid risker i övergångar, det är ju känt inom vården med alla typer av 
övergångar och överlämningar är ju alltid risker med och det blir ju viktigt i sådana 

här arbeten att säkerställa att man har säkra bryggor” (informant 3). 

6.3 Samordning 

ISSA arbetar även med att stödja ambulansdirigenter med fördelning av de resurser 
som finns att tillgå. ISSA kan bidra med kunskap och erfarenhet kring hur 
ambulansverksamheten ser ut. De kan även stötta i bedömningen av patienten och 
vilken resurs som anses vara lämplig. Detta kan bidra till ökad patientsäkerhet då 
ambulansdirigenten i samråd med ISSA kan bedöma vilken typ av resurs som är 
lämplig. Exempelvis om det är ett uppdrag för akutambulans eller 
lättvårdsambulans. Detta bidrar även till ökad akutberedskap där rätt resurs till rätt 
patient gör att fler ambulanser finns tillgängliga där de behövs. Det blir viktigt att 
ISSA koordinerar transporterna mellan sjukhus och vårdenheter. Om detta 
optimeras så genererar även det fler lediga ambulanser. I dessa situationer har ISSA 
kontakt med beställande enhet och kan i samråd med dem och ambulansdirigent 
avgöra vilken resurs som är mest lämplig utifrån patientens behov.    
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“Det är ju framförallt när man pratar effektivitet, då handlar det mer om 
sekundäruppdragen, att vi kan styra dem rätt från början och då ökar du 

tillgängligheten för de akuta uppdragen” (informant 2).  

ISSA kan även ha direktkontakt med patienter, och med hjälp av sin medicinska 
kompetens samt erfarenhet inom ambulanssjukvården stödja ambulansdirigenter i 
val av lämplig resurs. Det framkommer här exempel på bedömningar kring om 
patienten ska transporteras med akutambulans, lättvårdsambulans eller eventuellt 
andra alternativ som taxi eller sjukresor. Det finns svårigheter med att göra dessa 
telefonbedömningar och främst bedöma vilket vårdbehov som behövs. Det beskrivs 
att det kan tas risker för en patient för att minimera risken att en annan som bedöms 
mer akut behöver ambulans. ISSA har i egenskap som sjuksköterska varit med om 
många olika situationer och har erfarenheter som kan underlätta denna bedömning 
och val av resurs.   

“Och att jag vet den här typen av patienter har jag träffat på hundra gånger med 
ambulansen, så det är jättelätt att säga det, att här behöver ni inte skicka en 

ambulans, utan ta en annan resurs”(informant 1) 

En av ambitionerna med ISSA är att enklare kunna möta patienter där de där. Att 
bidra till en ökad förståelse för patienten och dennes situation. Här kan ISSA bidra 
med sina kunskaper och erfarenheter från det patientnära arbetet. För att undvika att 
patienten inte “övervårdas” eller “undervårdas” är det viktigt att ta hänsyn till 
patientens situation och lyssna till patientens behov och önskningar. ISSA kan bidra 
med ett helhetsperspektiv som tillsammans med ambulansdirigentens kompetens 
och erfarenheter ger utökad möjlighet att finna en situationsanpassad lösning med 
fokus på patienten.  

”Att skapa trygghet för patienterna att inre stödet då också har en förståelse för 
patientens situation där ute och har erfarenhet med sig då som gör att man kan ha 
dialog med patienten och anhöriga då, resonera sig fram till vad som är den bästa 

lösningen” (informant 7). 

 ISSA förväntas bidra till arbetet kring den mobila vården. Det finns förhoppningar 
om att ISSA ska sköta kontakter och hjälpa ambulansdirigenter och 
ambulanspersonal att styra patienten till rätt vårdnivå. ISSA ska kunna ha en 
vårdkoordinerande funktion och nätverka mellan olika vårdgivare för att på så vis 
hitta lämplig vårdnivå för patienten.  

“Så jag tror att vi kommer kunna göra skillnad, nätverka mellan olika aktörer, 
mellan ambulansen, primärvården, kommunen eller olika sjukhus, ja på nåt sätt nån 

liten spindel i nätet som är i centrum och kan nätverka” (informant 10). 

 Behovet av en sådan funktion har identifierats samtidigt finns svårigheter i 
utövandet. ISSA är en ny funktion under uppbyggnad och alla verktyg finns inte. 
Möjligheterna och resurserna varierar inom GHK, och det finns olika resurser som 
ISSA inte har samarbete med i dagsläget. Blekinge län har kommit längre när det 
gäller olika mobila team inom hälso- och sjukvård, där finns bland annat mobila 
läkare kan göra hembesök hos patienter. Här ses potential där ISSA kan ha kontakt 
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med liknande resurser för att hjälpa patienten på plats. Dock är detta något som inte 
kan använda i dagsläget. Det ses fördelar med ISSA då de arbetar kliniskt inom 
GHK och har kännedom kring vilka olika resurser som finns att tillgå inom varje 
län. Här beskrivs problem kring de möjligheter som finns hos SOS Alarm. Som det 
ser ut idag följer ambulansdirigenter och larmoperatörer index och direktiv som 
genererar i ett resursalternativ. Här ses behov av utökade alternativ att det inte alltid 
är optimalt med akutambulans, vilket ofta upplevs vara enda alternativet. Här ses ett 
behov av att förändra systemet för att underlätta att patienter kan styras till rätt 
vårdnivå.  

“Men om man då ser det från ett systemperspektiv att SOS har ju faktiskt bara en 
knapp att trycka på och det är akutambulans, så kan man ju när man står här 

identifiera att vi behöver en större palett till exempel av resurser. Eheh å de kan 
vara att vi behöver kanske ha fler lättvårdsbilar vi kanske behöver ha 

sjuktransportfordon som vi äger själva inom organisationen, vi kanske behöver ha 
bedömningsbilar. Jag tror man ser och får inputs till nya strukturer och nya sätt att 

jobba på när man står här uppe och den informationen kommer vi kunna jobba 
vidare med då.”(informant 10).  

Till skillnad mot ambulansdirigenten har ISSA tillgång till patientjournaler. Som det 
ser ut idag har ISSA endast tillgång till journaler i den region de är anställda. Detta 
är något som diskuterats sedan planeringsfasen av projektet. Det ses fördelar med att 
de kommer åt journalerna samtidigt som det upplevs begränsningar då de inte har 
tillgång till alla regioner och de tappar tillgång till stora delar av de patienter de 
ansvarar för. Samtidigt beskrivs risker med journaltillgång, detta då ISSA kan färgas 
och bilda sig en felaktig bild av patienten genom det som nämns i journaler. 
Samtidigt kan information gå förlorad då vissa patienter exempelvis har vårdplaner 
utformade. Dessa har som funktion att underlätta kring handläggning av patienten. 
Det beskrivs att detta upplevs som ett mindre problem, då ISSA oftast har god tid att 
ta kontakt med ansvarig vårdgivare som kan ge information om patienten. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1  Design 
Syftet med studien var att undersöka vilka förväntningar projektets medlemmar och 
ambulansdirigenter har på ISSA, samt hur de tror att ISSA kan bidra till 
patientnytta. Därför valdes en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Detta 
ger informanterna möjlighet att med egna ord beskriva hur de erfar det som 
undersöks (Trost, 2010). Studiens mål var att undersöka informanternas individuella 
upplevelser och tankar kring ett fenomen, därför anses en kvalitativ ansats som 
relevant (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2016). Den kvalitativa 
forskning har som mål att möjliggöra en djup förståelse, detta möjliggörs genom att 
forskarna samspelar med informanterna i en miljö där de känner sig trygga 
(Kristensson, 2014). En kvalitativ ansats sågs även som lämplig eftersom 
undersökningen gjordes lokalt och urvalet ej är representativt för populationen, detta 
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då resultatet i en kvalitativ studie inte behöver vara generaliserbart (ibid.). Den 
induktiva ansatsen syftar till att skapa förståelse och tolka de individuella 
upplevelserna av omvärlden. Denna ansats kan även vara till nackdel för studien, 
detta då den påverkas av de värderingar och den kultur som individen färgas av 
(Forsberg & Wengström, 2008). Hänsyn har tagits till detta genom att författarna till 
denna studie diskuterat och reflekterat över den förförståelse de besatt. Författarna 
har även diskuterat med handledaren huruvida förförståelsen kan påverka resultatet. 
Att författarna har försökt tydliggöra sina förförståelser samt diskuterat dessa under 
analysprocessen anses stärka studiens trovärdighet. Genom hela arbetet med studien 
har det varit viktigt författarna att tygla sina förförståelser. Detta för att undvika att 
tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar resultatet. Båda författarna hade 
erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvården, båda författarna saknade erfarenhet 
av att arbeta på SOS Alarm. 
 

7.1.2 Urval 
Målet med studien var att intervjua fyra personer från styrgruppen till ISSA som 
mestadels består av chefer på olika nivåer. Sedan valdes att intervjua samtliga som 
arbetar som ISSA vilket var fyra personer. De sista som skulle intervjuas var fyra 
ambulansdirigenter som arbetar tätt ihop med ISSA. Ur den sistnämnda 
urvalsgruppen genomfördes endast två intervjuer, detta då intresset från 
ambulansdirigenterna var svagt samt att en informant inte kunde delta och 
meddelade detta ett antal minuter innan planerad intervju. Anledningen till att 
intresset här var svagt är svårt att avgöra. Kan det handla om de rädslor som fanns 
innan projektets början? En oro fanns kring att denna funktion skulle överta 
ambulansdirigenternas arbete. Samtidigt har inte ambulansdirigenterna varit 
involverade i förarbetet på samma vis. De har inte heller varit drivande i projektet 
på samma vis som övriga deltagare. Detta är något som kan tänkas påverkat 
intresset för deltagande i studien. Vidare var även tiden en begränsning, vilket 
gjorde det svårt att rekrytera fler informanter efter de två genomförda intervjuerna. 
Inför studien valdes ett strategiskt urval syftet med det var att rekrytera individer 
med rika beskrivningar samt få en variation i materialet (Polit & Beck 2016). 
Författarna oroades över att datamaterialet skulle vara för litet för att svara an mot 
studiens syfte. Det visade sig under analysen att det under de sista intervjuerna inte 
framkom ny data som svarade mot syftet, så kallad datamättnad hade uppnåtts 
(Kristensson, 2014). Det viktigaste är inte antalet intervjuer, det viktiga är att de 
utförda intervjuerna genererar ett mättat resultat som svarar mot studiens syfte 
(Kristensson, 2014; Trost, 2010). Dock är det viktigt att vara medveten om att det 
kan uppkomma problem i analysarbetet samt i resultatet om antalet intervjuer inte är 
tillräckligt många men även om en för stor mängd intervjuer har genomförts. En för 
stor mängd intervjuer kan bidra till att resultatet blir för mäktigt och svårt författarna 
att skapa en helhetsbild, det kan även bli svårt att identifiera detaljer i materialet 
(Trost, 2010). 
 

7.1.3 Datainsamling 
Innan datainsamling påbörjades utformade författarna en intervjuguide beståendes 
av ett antal öppna frågor samt tänkbara följdfrågor. De öppna frågorna har som mål 
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att ge informanterna möjlighet att tänka och svara fritt utifrån sina individuella 
upplevelser. Då intervjuguiden konstruerades problematiserade författarna sina 
förförståelser och diskuterade dessa i förhållande till de frågor som var aktuella. 
Genom att konstruera öppna frågor får informanten möjlighet att svara fritt utan att 
intervjuaren leder informanten (Trost, 2010). Under pågående intervju anpassades 
de tilltänkta följdfrågorna utefter de svar som framkom. Detta för att ge 
informanterna möjlighet att utveckla eller förtydliga det som framkom i deras svar. 
Under intervjuerna hade författarna som mål att ställa öppna följdfrågor för att 
undvika att författarnas förförståelse leder frågorna och därmed påverka 
datainsamling. Fördelen med semistrukturerade intervjuer jämfört med en mer 
strukturerad intervju är att informanten får tala ostört. Detta ger även möjlighet att 
ställa frågor mer anpassat till hur intervjun fortlöper (Danielsson, 2012). 
Intervjuguiden testades i en pilotintervju för att undersöka om den genererade data 
som svarade an mot syftet (Polit & Beck, 2016). Efter genomförd pilotintervju 
upplevdes frågorna som relevanta, intervjuguiden användes därmed i resterande 
intervjuer. Pilotintervjun inkluderades även i resultatet då den bedömdes hålla 
tillräckligt god kvalité. Författarna hade kunnat utföra flertalet pilotintervjuer och 
kanske även inom andra områden. Detta för att dels göra ett utökat test av 
intervjuguiden, samt för att öva intervjumetodik (Polit & Beck, 2016). Författarnas 
uppfattning var dock att tiden inte fanns för att utföra detta vilket kan ses som en 
svaghet i studien.  
 

7.1.4 Trovärdighet för studien 
Trovärdighet används för att beskriva kvalitativ forsknings hållbarhet. Kristensson 
(2014) beskriver att begreppet trovärdighet byggs upp genom fyra olika delar: 
giltighet, överförbarhet, tillförlitlighet samt verifierbarhet. Syftet med studien var att 
undersöka vilka förväntningar projektets medlemmar och ambulansdirigenter har på 
ISSA, samt hur de tror att ISSA kan bidra till patientnytta. Detta är en begränsad 
grupp individer och ISSA är en funktion som inte finns i någon annan del av landet. 
Målet med urvalet till denna studie var därför inte att det skulle generera ett 
generaliserbart resultat (Polit & Beck, 2016). Vid kvalitativa intervjuer sker ett 
samspel mellan informant och den/de som utför intervjun. Detta gör att författarna 
är medskapare till texten, därför kan inte resultatet till en sådan studie vara 
opåverkat av författarnas tolkningar och förförståelse. Det blir därför viktigt att 
tänka på detta samt för diskussion kring det under analysfasen i arbetet (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017). Författarna hade som mål att skapa en tilltro till urval, 
datainsamling, analys samt resultat. Därför har analysprocessen fått en tydlig 
beskrivning vilket kan tänkas höja studien trovärdighet och samt ge möjlighet att 
bedöma överförbarhet (Polit & Beck, 2016; Trost, 2010). Författarnas målsättning 
har varit att ge så tydlig och detaljrika beskrivningar som möjligt utav studiens 
datainsamling och urval. Detta med målet att studien skall kunna upprepas under 
liknande förutsättningar. För att läsarna ska ha möjlighet att avgöra om studien kan 
överföras till andra sammanhang behöver författarna ge detaljerade beskrivningar av 
studiens utförande. Analysprocessen genomfördes tillsammans av författarna samt 
med visst stöd från handledaren. Detta innebär att flera författare har gått igenom 
data vilket då styrker studiens verifierbarhet (Thoren Jönsson, 2012). Att 
datainsamling gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där informanterna 
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fått möjlighet att fritt delge sina tankar och upplevelser är något som anses stärka 
trovärdigheten. Även att ett etiskt resonemang förs samt att samtyckesformulär och 
informationsbrev finns redovisat anses stärka trovärdigheten (Trost, 2010). 
 
För att läsaren ska kunna bedöma studien giltighet används citat i resultatet detta 
bidrar till att visa hur tolkningen ser ut av det som informanterna sagt (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017). Det intressanta i en kvalitativ studie är att visa 
variationen av upplevelse och beskrivningar. Detta gör att det är lika intressant om 
endas en informant beskriver en upplevelse som om samtliga informanter delar den 
samma (Trost, 2010). Studiens trovärdighet hade kunnat styrkas genom att låta 
informanterna granska materialet för att säkerställa att författarna gjort en trovärdig 
tolkning (Polit & Beck, 2016). 
 

7.1.5 Analys 
Som grund till analysen valde författarna att använda sig utav Graneheim, Lindgren 
och Lundmans (2017) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att 
belysa syftet ur ett helhetsperspektiv men även se delarna. Författarna var sedan 
tidigare bekanta med denna beskrivning av innehållsanalys och det upplevdes därför 
att de hade en förståelse för metoden. Under analysen tydliggjorde författarna sina 
förförståelser, detta genom att under analysens gång diskutera dessa i förhållande till 
analyserad data. Vid tolkning av insamlad data uppgav båda författarna sina tankar 
kring innehållet samt hur de tolkade detta, sedan fördes diskussion kring författarnas 
förförståelse. Detta för att bibehålla objektivitet gentemot insamlat material. Att 
beakta förförståelsen bidrar till att kunna utföra en sanningsenlig tolkning av texten. 
Analysen genomfördes gemensamt för att undvika att data som svarade mot syftet 
förlorades. Tolkning av texten gjordes utifrån dess likheter och skillnader. Då en 
manifest innehållsanalys utförs finns en risk att en för detaljerad kodning görs vilket 
leder till att helhetsbilden uteblir. Med tanke på detta jämförde författarna de 
meningsbärande enheterna med koderna för att säkerställa att innebörden inte gått 
förlorad. En sådan manifest analys riskerar att bli för textnära och därmed förlora 
helhetsbilden. För att få fram helhetsbilden krävs att materialet tolkas. Därför 
utförde författarna en latent innehållsanalys som ger tolkningarna potential att visa 
en djupare bild, detta möjliggör att författarna kan hitta, huvudkategorier och 
underkategorier som bildar ett tema. Dessa gör det möjligt att förstå det 
underliggande budskapet i materialet som presenteras i resultatet (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017). Denna metod ansågs vara lämplig då syftet med 
studien var att undersöka vilka förväntningar projektets medlemmar och 
ambulansdirigenter har på ISSA, samt hur de tror att ISSA kan bidra till 
patientnytta. Denna metod möjliggör att syftet kan besvaras med detaljerade och 
djupa beskrivningar av informanternas upplevelser. Vid en kvantitativ metod får 
forskaren ett utifrånperspektiv av objektet vilket försvårar att ge djupa och 
detaljerade beskrivningar (Polit & Beck, 2016).  
 
En mixed method med konvergent design hade kunnat användas för att besvara 
studiens syfte. I en mixed method används både kvalitativ metod och kvantitativ 
metod för att besvara syfte, med konvergent design så separeras det kvalitativa och 
kvantitativa under analysen för att sedan sammanföras för en övergripande tolkning. 
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Denna typ av metod möjliggör en helhetsbild av det fenomen som undersöks. I 
sådant fall hade kvalitativa intervjuer genomförts, samt enkäter för att samla in 
kvantitativ data (Borglin, 2012). 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar på hur ISSA förväntas bidra till att ärenden omhändertas snabbare. 
Dels genom att ambulansdirigenten avlastas så att de kan fokusera på det akuta och 
dels genom att ISSA handlägger ärenden som tidigare skiftesledare och 
ambulanschef i beredskap ansvarade för. Här ses vikten av ett fungerande 
teamarbete mellan professionerna för att upprätthålla patientsäkerheten. Ödegård 
(2019) beskriver det som viktigt med ett tvärprofessionellt samarbete för att stärka 
patientsäkerheten. Detta då det är ett begrepp som berör flera kompetensområden 
där systemet i sin helhet bär ansvaret för att en säker vård bedrivs. Det ses även ett 
behov av att öka samarbetet mellan sjukvården och SOS Alarm för att möta de krav 
som ställs på ambulanssjukvården idag. I vissa regioner i Sverige har det valts att 
starta egna larmcentraler som ägs och styrs av regionen. Här tror GHK mer på att 
öka samarbetet och arbeta för en tätare samverkan, för att kunna utveckla arbetet. 
Det finns även en risk med att sjukvården driver egna larmcentraler. Främst handlar 
det om fördröjningar då den hjälpsökande först får ringa SOS-alarm för att sedan, 
om sjukvårdsbehov finns, bli vidarekopplad till sjukvårdens egen larmcentral. 
Nikolaou et al. (2017) visar på hur ett sådant tvåstegssystem fördröjer 
handläggningen vilket drabbar patienten. I deras studie har de undersökt detta 
gällande patienter med plötsligt hjärtstopp där tiden är avgörande för lyckas rädda 
patienten. Detta arbete är ett exempel på sekventiellt teamarbete där var och en utför 
sin uppgift för att sedan lämna över uppgiften till nästa teammedlem (Berlin & 
Carlström, 2011). 
 
ISSA förväntas vara en funktion som står i centrum och har en stor variation med 
funktioner att bidra med. Dels handlar det om att kunna nätverka med andra 
vårdgivare men även kunna föra dialog och ha ett tätt samarbete med 
ambulansdirigenter. Det handlar om att hjälpa till att styra vården för patienten. Det 
framkommer även att ISSA har möjligheter att samarbeta med ambulanspersonalen. 
Detta genom att framföra utökad information kring patienter men även vara en 
resurs som ambulanspersonalen kan kontakta. ISSA kan där samarbeta med 
ambulanspersonalen genom att kunna ge stöd och råd hur en situation kan lösas. 
Detta är ett tydligt exempel på synkront teamarbete där arbetet sker tillsammans och 
gruppmedlemmar prestigelöst kan gå in och ta över och utföra varandras 
arbetsuppgifter. Utmärkande är att det fokuseras på teamets gemensamma uppgifter 
istället för sina egna (Berlin & Carlström, 2008). Här ses ISSA ha en central roll 
genom att vara en funktion i centrum och sköter kommunikation med flera olika 
funktioner i nätverket.  
 
När det kommer till att samarbeta och nätverka med andra vårdgivare ses fördelar 
för patienten. Detta kan leda till att patienter enklare kan styras till lämplig vårdnivå. 
Samtidigt beskrivs svårigheterna kring detta, dels saknas det resurser inom vissa 
regioner, såsom mobila läkare eller andra mobila sjukvårdsteam. Enligt Lee, 
Pickstone, Facultad och Titchener (2017) kan mobila team bedöma, behandla och 
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utföra avancerad vård hemma hos patienten. Patienter som fått vård i hemmet är 
positivt inställda till nära vård och nämner den välbekanta miljön och tryggheten i 
att få vara hemma som väldigt positivt (ibid.). Att vara sjuk är att vara ur sitt 
sammanhang. Detta ökar risken för sårbarhet och lidande. Genom att patienten får 
vård i hemmet blir patienten mer delaktig i sin vård. Är patienten delaktig och 
känner sig välinformerad finns det goda chanser till förbättrad hälsa och ökat 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är inte bara ur ett patientperspektiv 
som det är positivt att vårdas i hemmet. Enligt Dowell, Moss och Oderdra (2018) 
finns det ekonomiska fördelar med att hitta alternativ till inneliggande sjukhusvård 
samt minskad belastning på sjukhuset. 
 
Sett till personcentrerad omvårdnad kan ISSA vara en viktig funktion. McCance och 
McCormack (2019) beskriver vikten av variation i professioner och kompetens i 
teamet. De menar att teamsammansättningen kan påverka omständigheter som 
främjar patienten. Vidare beskrivs vikten av organisatoriska system som underlättar 
för hela teamet inklusive patienten att tillsammans fatta beslut kring hur vården ska 
bedrivas. Samtidigt som ISSA kan bidra med nya erfarenheter samt annan 
kompetens bredvid ambulansdirigentens ses problem. Detta genom att det inom 
vissa områden saknas stöd för att ISSA tillsammans med andra inblandade ska 
kunna hjälpa patienten optimalt. Detta då det i dagsläget saknas resurser inom 
ambulansverksamheten. Det beskrivs att det oftast resulterar i att en akutambulans 
används då inga andra alternativ finns. Med anledning av detta ses ett behov av att 
utöka paletten av de resurser som finns att tillgå. Det kan handla om fler 
lättvårdsambulanser, bedömningsbilar, mobila läkare etc. I vissa regioner finns fler 
sådana resurser dock är många av dem otillgängliga för ISSA då de inte har mandat 
att styra dem till patienten. Utan detta måste gå genom exempelvis 
kommunsjuksköterska. I en artikel av Carlström och Fréden (2017) framgår det att 
bedömningsbilar är effektivt. Det första projektet i Sverige där en bedömningsbil 
användes visade sig minska väntetiden på ambulans/bedömningsbil från 26 till 13 
minuter. Att använda sig av en bedömningsbil har även visat sig vara effektivt vid 
situationer där en ensam ambulans utför t.ex. hjärt-lungräddning. En oro som 
framkom i studien var att arbeta själv på en bedömningsbil och utsättas för farliga 
situationer med hot och våld. Därför var det flera som tyckte att det skulle vara två 
personal på en bedömningsbil (ibid).  
 
ISSA har mycket kontakt med beställare av transport mellan sjukhus. Här arbetar de 
exempelvis med att säkerställa vilket vårdbehov som föreligger och vilken 
utrustning som behövs m.m. Detta kan tänkas bidra till ökad patientsäkerhet där mer 
information kring patienten framkommer samt att ambulanspersonal har med sig 
korrekt utrustning. I sin studie som under teamarbete inom sjukvården visar Propp, 
Apker, Ford, Wallace, Serbenski och Hofmeister (2009) att sjuksköterskan har en 
viktig roll i teamet. Detta genom att styra med kommunikation mellan olika 
professioner och patienten. Samt att sjuksköterskan har en övergripande bild av hur 
vården behöver koordineras för patienten, detta med syfte att göra det bästa för 
patienten. Här blir kommunikationen viktig, och ISSA behöver säkerställa att 
information inte förloras när den förs från beställare till ambulanspersonal. Då ISSA 
agerar som medlare däremellan finns en risk att information tappas på vägen. 
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Mycket av det arbete ISSA göra syftar till att optimera de resurser som finns att 
tillgå. Genom det teamarbete som ses där ISSA står i centrum och nätverkar mellan 
olika aktörer inom hälso- och sjukvård samt polis och räddningstjänst möjliggörs 
detta på ett annat vis än tidigare. Här blir viktigt att tänka på ISSA:s roll i 
förhållande till patienten, är uppgiften att mota patienter och därmed spara resurser, 
eller ska de försöka möjliggöra lämplig vård.  Holmström & Dall´Alba (2002) 
beskriver sin studie hur sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning upplever 
att de dels arbetar som grindvakter, där de har vissa resurser att tillgå och att dessa 
förväntas hållas lediga till de som verkligen behöver det. Samtidigt som de tycker 
att patienterna har rätt till snabb och god vård. Detta är något som kan tänkas vara 
överförbart på ISSA. Det finns en risk för ett organisatoriskt tryck som påverkar 
ISSA i sina beslut.  Samtidigt ses risker i att ISSA är färgad från sitt arbete inom 
ambulansen vilket kan leda till felaktiga beslut. Exempelvis framkommer det i 
resultat en beskrivning där det menas att det kan vara värt att ta en liten risk för en 
patient för att minimera risken för en annan. Risken med detta kan vara att den som 
arbetar som ISSA har en förförståelse kring vissa fall där de upplever att de varit 
med om samma sak många gånger under sitt yrkesliv. Detta kan göra att de missar 
väsentliga delar då de redan har en bestämd uppfattning om situationen då de varit 
med om det tidigare. Detta samtidigt som ISSA:s kunskaper och erfarenheter inom 
ambulanssjukvården kan vara till nytta i de bedömningar och beslut som tas. De kan 
bidra med ett annat perspektiv än tidigare, att även se det från 
ambulansverksamhetens perspektiv och vilka möjligheter och behov de har.  Ek och 
Svedlund (2014) beskriver i sin studie svårigheter kring att göra bedömningar 
utifrån fasta direktiv. De menar att sjuksköterskan som arbetar på larmcentral kan 
behöva använda sina tidigare erfarenheter och kunskap och lita på sin intuition i 
bedömningen av patienten. 
 
Ur ett etiskt perspektiv finns det flera aspekter att ta hänsyn till. Bremer (2016) 
beskriver ett antal ramar att beakta för att nå målet med en etiskt god vård. Utifrån 
patientens perspektiv blir det viktig att dels se till dennes autonomi. Autonomi 
innebär att patienten ges möjlighet att vara delaktig i de beslut som tas kring dennes 
vård. Här är det viktigt för vårdpersonalen att vara tydlig kring vilka olika alternativ 
som finns och på så vis ge patienten valmöjligheter. För ISSA är detta något de 
alltid bör ha i åtanke. Exempelvis då det bedöms att patienten inte är i behov av 
akutambulans så blir det viktigt att försöka hitta alternativa lösningar. Istället för att 
neka vård och låta patienten lösa situationen själv kan det handla om att exempelvis 
hänvisa till vårdcentral eller hemsjukvården. Samtidigt beskriver Bremer (2016) 
även etiska principer ur ett samhällsperspektiv. Här berörs områden som behovs- 
och solidaritetsprincipen som innebär att den patienten som bedöms ha störst behov 
av vård bör prioriteras innan före en patient som bedöms ha mindre behov. Här 
beskrivs även kostnadseffektivitetsprincipen som innebär att vårdare i sitt val av 
åtgärder ska ta hänsyn till vad som är mest kostnadseffektivt. ISSA får alltså flera 
etiska principer att förhålla sig till. Dels gällande vad som är bäst för patienten samt 
vilken som skall prioriteras. Detta samtidigt som hänsyn bör tas utifrån ekonomiska 
aspekter, vad som anses som mest kostnadseffektivt i förhållande till situationen. 
 
Det framkommer även upplevelser kring problem med de index och direktiv som 
personalen på SOS Alarm har att förhålla sig till. Det menas att dessa är fyrkantiga 
och inte situationsanpassade. Här förväntas ISSA kunna bidra med mer 
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situationsanpassade lösningar med hjälp av mandat att i vissa fall gå utanför de 
direktiv som finns. Detta kan tänkas stärka patientsäkerheten då en mer 
individanpassad lösning kan ordnas, samt genom ökad sjukvårdskompetens tidigt i 
handläggningsprocessen. Samtidigt finns risker med att de beslut som tas och de 
lösningar som hittas kan bli varierande beroende på vem som arbetar som ISSA. 
Detta kan göra att beslut som tas påverkas av den förförståelse ISSA besitter. Detta 
är något som tidigare förebyggs genom de standardiserade index och direktiv som 
SOS-alarm arbetar med. Därför blir det viktigt att detta är frågor som diskuteras 
kontinuerligt, för att undvik felaktiga handläggningar. Teamarbetet mellan ISSA 
och ambulansdirigenterna har även en viktig roll i detta sammanhang. Detta då de 
tillsammans med hjälp av sina kompetenser och erfarenheter tillsammans kan hitta 
lämpliga lösningar på situationer. Forslund, Kihlgren & Sorlie (2006) visar i sin 
studie att personal på larmcentral i samarbete med sjuksköterska kompletterar 
varandra. De beskriver detta som att sjuksköterskan har svårare att hantera det akuta 
uppdragen medans larmoperatören upplevde svårigheter med de mer diffusa 
situationerna. En grund för ett fungerande team är att få till stånd ett fungerande 
utbyte mellan teamets medlemmar vilket enligt Berlin (2019) kan vara 
problematiskt om det handlar om olika professioner. En förutsättning är därför att 
teammedlemmar både kan ge och ta emot hjälp för att det ska kunna ske något 
utbyte. För att få till ett långsiktigt förtroende krävs det både tillit och förtroende 
samt att det är enkelt att ta del av varandras kunskaper (ibid.). 
 
En annan aspekt att se på resursoptimering men även ISSA i stort är ur ett 
samhällsperspektiv. Att använda rätt resurs till rätt patient samt styra patienten till 
lämplig vårdnivå är något som kan tänkas vara kostnadseffektivt. I projektet ISSA 
anställs fyra ambulanssjuksköterskor som tjänstgör 50% av sin arbetstid på SOS-
alarm. Detta jämfört med exempelvis Västra Götalandsregionen som startat upp en 
egen larmcentral inom sjukvården där tanken är att de ska sköta all prioritering och 
dirigering av ambulansuppdrag. Detta kan tänkas ge högre kostnader då det krävs 
mer personal samt lokaler och utrustning. Detta är pengar som då kan användas till 
att utveckla vården på andra plan, vilket bör gynna både patienter men även 
sjukvården i stort. Claesson (2018) beskriver de ekonomiska problem som uppstått 
kring denna typ av larmcentral. 

8 Slutsats  
Denna studie visar på hur ISSA har en central roll när det gäller kommunikation och 
samordning mellan olika organisationer och vårdgivare. ISSA:s funktion kan gynna 
patienten genom att öka patientsäkerheten då de har möjlighet att styra vården på ett 
annat sätt än tidigare. Möjlighet finns även till utökad information kring patienter 
vilket även bidrar till ökad patientsäkerhet.  Det finns stora förhoppningar på vad 
ISSA kan bidra med i framtiden när det gäller nära vård. Samtidigt ses svårigheter i 
dagsläget med tillgång till olika sjukvårdsresurser. Resultatet visar att det ses ett 
behov av nya former av resurser, detta för att underlätta att patienter vårdas under 
lämplig vårdnivå. Denna studie har bidragit med att undersöka hur ISSA kan 
generera patientnytta samt vilka förväntningar som finns på projektet, samt belysa 
brister som finns i dagsläget, vilket kan bidra i utvecklandet av funktionen. 
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Tidigare forskning har visat fördelar med sjuksköterskor som arbetar på larmcentral. 
Dock saknas forskning kring liknande funktion som ISSA. Det vore därför 
intressant att se vidare forskning på denna funktion. Det skulle kunna undersökas 
vilken typ av ärenden som ISSA främst handlägger samt huruvida denna 
handläggning förändrats mot tidigare. Det vore även intressant att se om 
handläggningstiden av de ärendena ISSA ansvarar för förändrats mot tidigare, från 
inkommande ärenden till det att patienten fått lämplig hjälp. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till verksamhetschef 
 
Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i utbildningen 
skriver vi en magisteruppsats tillsammans. 
 
Vår studie ingår i ett pågående projekt där ett samarbete mellan 
Ambulansverksamheten i Kronoberg-,  Blekinge-, Kalmar län och SOS 
Alarm. Under totalt 24 veckor kommer en representant från varje län vara på 
plats på SOS Alarm. Representanten kommer fungera som ett inre stöd till 
både ambulansdirigent och prehospitala resurser. Funktionen kommer att gå 
under namnet Inre Stöd SOS Alarm (ISSA). Vi ämnar att genomföra 
intervjuer med inblandade aktörer i form av personer från styrgruppen, de 
som jobbar som inre stöd, ambulanssjuksköterskor och ambulansdirigenter. 
Vårt syfte med 
studien är att undersöka vilka förväntningar de olika aktörerna har på ISSA, 
samt vad ISSA kan göra för nytta för den enskilde patienten. 
 
Deltagandet i studien är högst frivilligt och deltagarna kan när som helst 
välja att avbryta sin medverkan i studien utan att ange orsak. Intervjuerna 
kommer att spelas in och behandlas konfidentiellt där datamaterialet ej 
kommer att kunna härledas till respektive deltagare. Efter avslutad studie 
kommer materialet att behandlas konfidentiellt. Slutligen kommer resultatet 
att presenteras i en uppsats på avancerad nivå. 
 
Härmed ber Vi om Ert godkännande att genomföra denna studie. Vid frågor 
eller funderingar är Ni välkomna att höra av er.  
Tack på förhand! 
 
Växjö 2020-01-07 
 
Tobias Rundberg  Andreas Bergqvist 
Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska 
Region Kronoberg  Region Kronoberg 
tr222dd@student.lnu.se  ab223cd@student.lnu.se 
070-2617881   073-5046364 
 
Handledare: 
Anders Svensson (Universitetslektor) 
Linnéuniversitetet Växjö 
anders.svensson@lnu.se 
0470-708366  
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Samtyckesformulär verksamhetschef 
 
Jag har tagit del av informationen om magisteruppsats med syfte att 
undersöka vilka förväntningar det finns på ISSA, samt hur ISSA kan komma 
att påverka den enskilde patienten. Härmed ger Jag mitt tillstånd till 
genomförandet av den planerade datainsamlingen. 
 
 
…………………………………………………………… 
Ort och datum 
 
…………………………………………………………… 
Underskrift 
 
…………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
Informationsbrev deltagare 
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 
Du tillfrågas härmed om att delta i vår studie där vi ska undersöka vilka 
förväntningar det finns på ISSA samt hur ISSA kommer att påverka den enskilda 
patienten. 
 
Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i utbildningen 
skriver vi en magisteruppsats tillsammans. 
 
Vår studie ingår i ett pågående projekt där ett samarbete mellan 
Ambulansverksamheten i Kronoberg-,  Blekinge-, Kalmar län och SOS Alarm. 
Under totalt 24 veckor kommer en representant från varje län vara på plats på SOS 
Alarm. Representanten kommer fungera som ett inre stöd till både larmoperatörer 
och prehospitala resurser. Funktionen kommer att gå under namnet Inre Stöd SOS 
Alarm (ISSA) 
 
Magisteruppsatsens resultat kommer baseras på Dina svar som framkommer under 
intervjun. Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar de olika aktörerna 
har på ISSA, samt vad ISSA kan göra för nytta för den enskilde patienten. 
 
Din medverkan är högst frivillig och Du kan avbryta din medverkan när som helst 
utan att ange orsak. Platsen för intervjun väljer du själv och tidsåtgången för 
intervjun beräknas till mellan 30-60 minuter. Med ditt godkännande önskar vi spela 
in intervjun. Detta material kommer sedan förvaras på säkert sätt. Materialet från 
intervjun kommer att kodas och ej kunna härledas till Dig som deltagare. Efter 
avslutad studie kommer materialet att behandlas konfidentiellt. Resultatet kommer 
att redovisas i en magisteruppsats. 
Vi skulle uppskatta om Du tog Dig tid att deltaga i denna studie. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Tobias Rundberg  Andreas Bergqvist 
Leg. Sjuksköterska  Leg. Sjuksköterska 
Region Kronoberg  Region Kronoberg 
tr222dd@student.lnu.se  ab223cd@student.lnu.se 
070-2617881   073-5046364   
 
 
Handledare: 
Anders Svensson (Universitetslektor) 
Linnéuniversitetet Växjö 
Anders.svensson@lnu.se 
0470-708366 
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Samtyckesformulär deltagare 
 
Jag har tagit del av informationen om magisteruppsats med syfte att 
undersöka vilka förväntningar det finns på ISSA, samt hur ISSA kan komma 
att påverka den enskilde patienten. Härmed ger Jag mitt tillstånd till att 
deltagande i studien. 
 
 
 
………………………………………………………………… 
Ort och datum 
 
………………………………………………………………… 
 Underskrift  
 
………………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
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Bilaga 3 
Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

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

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som 
är direkt beroende av försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

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. (För studier med deltagare under 15 år krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i 
skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till 
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   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

X   
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Bilaga 4 
Intervjuguide 
 
Vilka problem fanns före ISSA? 
Hur kan ISSA lösa detta? 
 
Vilka förväntningar har du på projektet ISSA? 
 
 
Hur kan ISSA komma att påverka den enskilda patienten? 
Positiv/negativt? 
 
Vad genererar ISSA till den enskilda patienten? 
 
Hur kan ISSA hjälpa verksamheten att öka patientsäkerheten? 
 
Vilka eventuella risker kan ISSA medföra gällande patientsäkerheten? 
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Bilaga 5 

Bakgrund  

Nivån på det prehospitala omhändertagandet har under de senaste årtionden 
markant höjts i takt med att allt mer avancerade undersöknings- och 
behandlingsåtgärder etablerats (Bremer, 2016). Dock står svensk 
ambulanssjukvård inför stora utmaningar. En allt mer åldrande befolkning i 
kombination med ett ökat söktryck har genererat i en accelererande 
utalarmeringsfrekvens (Nysam, 2019), vilket ställer krav på den prehospital 
vårdresursplaneringen.  

Framtidens ambulanssjukvård måste därav utvecklas så att den kan 
tillförsäkra en rimlig nivå av tillgänglighet för såväl den akut sjuka eller 
skadade patienten samt i krisberedskapssituationer (Bremer, 2019). För att 
möta de utmaningar som framtidens hälso- och sjukvård står inför behöver 
samverkan och utbytet mellan regionerna och SOS Alarm därav öka. Likaså 
behöver interaktionen mellan regionerna och kommunernas hälso- och 
sjukvård utvecklas utifrån begreppet nära vård och mobil vård. Nära vård är 
inte en ny organisationsnivå utan snarare ett nytt sätt att se på hälsa, vård och 
omsorg. En mer tillgänglig, närmre vård kan tillsammans med nya arbetssätt 
innebära att de allt mer ansträngda resurserna inom vård och omsorg kan 
användas bättre och därmed räcka till fler (Spak, 2018). Ytterligare ett 
synsätt är begreppet mobil vård. Den mobila vården inbegriper en mer rörlig 
vård som kommer till den vårdsökande och inte tvärtom. En 
resursoptimering där vården gör mest nytta, det vill säga närmast individen. 
Den mobila vården skall ses som ett komplement till den traditionella 
sjukhusvården. (Andreasson och Teske, 2019). En utveckling av den mobila 
vården möjliggör att aktörer i olika organisationer omgående samverkar när 
ett akut behov uppstår, vilket genererar i en tidig identifiering och ett 
beslutsfattande om vilken vårdnivå som är bästa möjliga för den enskilda 
individen i den unika situationen (Elmqvist et al, 2019).  

Ambulanssjukvården i GHK- län (Kronoberg, Kalmar och Blekinge) bistår 
cirka 604 000 invånare med 69 prehospitala resurser. Antalet uppdrag inom 
upptagningsområdet uppgår i dagsläget till över 81 000/år (Nysam, 2019). 
GHK- län har avtal med SOS Alarm för styrning av dessa prehospitala 
resurser. Vid ett samverkansmöte mellan verksamhetscheferna inom 
ambulansen GHK samt SOS Alarm den 14 november 2018 framkom behovet 
av att utveckla en funktion, med prehospital sjukvårdskompetens, som 
assistans till SOS operatören i samverkanssituationer mellan olika 
sjukvårdshuvudmän. Funktionen skulle gå under benämningen Inre Stöd Sos 
Alarm (ISSA). Genom att nyttja ISSAs kompetens långt fram i 
beslutskedjan, det vill säga tidig prioritering nära den hjälpsökande med 
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hjälp till rätt form av vård, finns stora vinster att hämta på individ-, 
organisations- och samhällsnivå (Elmqvist et al, 2019). En representant från 
regionerna GHK placerad på SOS Alarm kan vara en betydelsefull aktör i 
detta sammanhang. ISSAs roll skulle vara att, tillsammans med SOS 
operatören, verka för en resursoptimering och koordinering av de 
prehospitala resurserna.  

2 Syfte  

Uppdragets övergripande syfte är att främja prehospital vårdresursoptimering 
samt stärka regionernas krisberedskapsorganisationer.  

2.1 Projektmål 
Projektmål 1: Utvärdera behovet av ISSA utifrån frekvens, ärendetyp och 
utförda åtgärder.  

Projektmål 2: Utvärdera behovet av ISSA utifrån frekvens, ärendetyp och 
åtgärder utförda i samband med nära och mobil vård.  

Projektmål 3: Utvärdera behovet av ISSA utifrån frekvens, ärendetyp och 
åtgärder utförda inom krisberedskap.  

3 Projektbeskrivning  

Inför projektarbetet genomfördes en analys (bilaga1). I analysen 
identifierades och analyserades möjliga områden där behov av ISSA stöd kan 
finnas. Därefter värderades dessa områden utifrån behov och nytta samt efter 
deras förekomst i det dagliga arbetet på SOS Alarm. Resultatet har i 
projektplanen översatts till en funktionsbeskrivning (bilaga2) av ISSA 
tilltänkta arbetsuppgifter samt ansvarsområden. Detta bör ses som en 
preliminär beskrivning då funktionens arbetsuppgifter sannolikt kommer 
utvecklas under utvärderingsperioden. För att möjliggöra arbetet utifrån 
funktionsbeskrivningen innefattar projektbeskrivningen flertalet bilagor 
såsom förtydligande av beslutsmandat, vårdgivaransvar, dokumentation samt 
risk och sårbarhetsanalys.  

Utvärderingsperiod för ISSA är planerad till perioden mellan 7 januari 2020 
och 18 juni 2020, totalt 24 veckor. En representant från GHK kommer under 
utvärderingen att vara på plats i SOS Alarms lokaler i Växjö, vardagar 
mellan 08:00 – 17:00.  

3.1 Utvärderingsverktyg 
Under, samt efter utvärderingsperioden skall ISSA löpande utvärderas mot 
syfte och mål. Ett utvärderingsinstrument (bilaga3) i form av en databas 
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kommer att användas för uppföljning och dokumentering av frekvens, 
ärendetyp samt åtgärder utförda av funktionen inre stöd. Denna databas 
bidrar även med spårbarhet av genomförda beslut och åtgärder.  

3.2 Intervjustudie 
I samband med uppstart av projektets utvärderingsperiod i januari 2020 har 
Linnéuniversitetet för avsikt att genomföra en intervjustudie med fokus på 
ISSA och patientnytta.  

3.3 Avgränsningar  

ISSA begränsas under utvärderingsperioeden till vardagar 08:00 – 17:00. Vid 
tillfällen SOS personalen identifierar behov efter denna tid skall de 
överrapportera detta till nästa vardag, för dokumentering i funktionens 
utvärderingsverktyg.  

4 Organisation och tidsplan 4.1 Verksamhetsmedverkan  

Projektet drivs av Ambulanssjukvården i GHK i samarbete med SOS alarm.  

Beställare: Region Kronoberg, Kalmar, Blekinge, regional samordnare för 
regionerna GHK (SPOC) samt SOS alarm.  

4.2 Projektorganisation 
Styrgrupp: Stefan Engdahl Region Kronoberg, Jonas Lööf Region Kalmar, 
Roger Nihlén Region Blekinge, Håkan Klementsson medicinskt 
ledningsansvarig läkare Region Blekinge, Anders Svenson, klinisk lektor 
Region Kronoberg. Stefan Österström Säkerhetschef, Agneta Carlsson 
säkerhetsenheten Region Kronberg. Therese Ledel SOS Alarm. Kajsad 
Petersson SOS Alarm.  

Projektledare: Niklas Hedenfalk Region Kronoberg samt Mats Johnsson 
regional samordnare (SPOC GHK)  

Projektgrupp Niklas Hedenfalk Region Kronoberg. Lisa Alvelid Kalmar, 
Niklas Johansson Region Blekinge, Marina Persson SOS AB.  

4.3 Tidsplan Framtagande Projektplan  Start 2018-10-01  
Slut 2018-11-30  
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4.4 Aktivitetsplan  

 

4.5 Rapportering 
Regelbunden rapportering sker till projektägare och styrgrupp. En slutrapport 
färdigställs senast vid projektets slutdatum 2020-XX-XX.  

5 Risk och sårbarhetsanalys  

Projektledare för ISSA fungerade som analysledare och 
dokumentationsansvariga under risk och sårbarhetsanalysen (Bilaga 4). Ett 
team sattes samman med tvärprofessionell profil, målet var att alla 
yrkesgrupper och kunskapsområden som berörs av analysen skulle vara 
företrädda i analysteamet. Analysen utgick i från den tänkta arbetsprocessen 
samt funktionsbeskrivningen. Därefter identifierar samtliga i analysteamet 
vilka tänkbara risker som skulle kunna inträffa i processen. Riskerna 
bedömdes utifrån deras sannolikhet och allvarlighetsgrad, och de 
bakomliggande orsakerna till riskerna identifieras. Därefter utarbetar 
projektgruppen förslag till åtgärder för att förhindra att riskerna inträffar.  

6 Vårdgivaransvar  
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SOS alarm har idag vårdgivaransvar till annan sjukvårdsenhet är vid den 
hjälpsökandes sida. Med ISSA som ny funktion på SOS alarm krävs ett 
förtydligande av hur och när ett överlämnade av vårdgivaransvaret skall ske. 
En otydlighet skulle bl.a. kunna resultera i förlängda handläggningstider och 
minskad patientsäkerhet. Ett avtal för överlämning av vårdgivaransvar har 
därför upprättats (Bilaga5).  

7 Säkerhet  

7.1 Säkerhetsbedömning 
Säkerhetsenheten i Region Kronberg bedömer att medarbetare i funktionen 
ISSA skall genomgå godkänd säkerhetskontroll. Delar av den information 
som ISSA kommer hantera är skyddsvärd. Ytterligare faktorer som stärker 
detta beslut är att funktionen inbegriper information från fler regioner. Varje 
region ansvarar för att deras representant till inre stöd har genomfört avtalad 
säkerhetskontroll.  

7.2 Journalhantering  

En tidig bedömning utifrån analysen (bilaga1) är att det är rimligt med 
tillgång till journalsystem. Frågan överlämnades till jurister från de tre 
regionerna, vilka undersökte förutsättningarna rörande utbyte av patientdata 
mellan de tre rubricerade regionerna (bilaga6). Utifrån svaret bestämdes att 
varje representant kommer jobba med tillgång till egen regions journalsystem 
under utvärderingsperioden. Under denna period kommer behov av 
regionsöverskridande tillgång till journalsystem att utvärderas.  

8 ISSA 
8.1 Beslutsmandat  

Med inre stöd på SOS alarm menas en person som av GHK har mandat att ta 
beslut med stöd av gällande direktiv specificerade i huvudavtal mellan region 
GHK och SOS Alarm samt göra avsteg från desamma. 
Funktionsbeskrivningen kompletterar ovan angivna direktiv (bilaga2). De 
beslut som tas av inre stöd är att likställa med beslut tagna av ordinarie 
arbetsledning eller motsvarande beslutsnivå.  

8.2 Profil 
Utifrån funktionsbeskrivningen bör ISSA rekryteras från följande profil:  

• •  Legitimerad sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av 
prehospital vård på operativ eller ledningsnivå.  

• •  God kännedom kring egen organisations rutiner samt 
krisorganisation.  
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9 Teknik och logistikstöd  

SOS Alarm ansvarar för hela larmkedjan i SOS Alarms lokaler med SOS 
Alarms teknik och personal. Ett samarbetaravtal vilket inbegriper tillgång till 
SOS lokaler m.m. är upprättat (Bilaga 5). ISSA kommer initialt inte vara 
integrerat i SOS Alarms logistikstöd och måste således bygga en egen 
teknikplattform. Genomförande av utvärderingsperioden kräver följande 
teknik och logistikstöd.  

9.1 Rakel 
För att på enklaste sätt ha möjlighet att följa insatskanaler inom GHK samt 
kunna överta vårdärenden behövs flera Rakelterminaler. Varje region har sin 
specifika programmering och vi kan i skrivande stund ej programmera en 
universalenhet.  

• Varje region bistår med en Rakelterminal.  

9.2 Telefoni  

Funktionsbunden mobiltelefon.  

9.3 Datorstöd 
Utifrån funktionsbeskrivningen bedöms det rimligt att upprätta en 
funktionsdator för exempelvis dokumentation, kartstöd, PM m.m. För 
tillgång till samt möjlighet att utvärdera behovet av journalsystem, behöver 
varje representant även en egen laptop knuten mot respektive region.  

10 Ekonomi  

Nedan redovisas kostnadsområden för utvärderingsperioden 200107–200618.  

10.1 Lokalkostnader 
Enligt avtal med SOS alarm (Bilaga 5) har ISSA, tillgång till SOS alarms 
lokaler under perioden.  

10.2 Introduktion och utbildningstid. 
Samtliga projektmedlemmar behöver avsätta 80 timmar för introduktion 
(bilaga 8) och samverkan med övriga projektmedlemmar och 
ambulansdirigenter SOS Alarm.  
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10.3 Projektmedlemmar under utvärderingsperioden. Projektmedlemmar från 
respektive region (GHK) behöver motsvarande 50 % av tjänst under 
utvärderingsperioden av ISSA. Representant från SOS alarm beräknas 
behöva 20% arbetstid för att deltaga i projektet.  

10.4 Teknikplattform  

• •  Funktionsdator laptop 250+125/mån nätanslutning  
• •  Dockningsstation 1500:-  
• •  2 st Skärmar 80:-/mån  
• •  Mobiltelefoni 3500:-  
• •  Varje region bistår med en Rakel enhet. 4500:-/år/region.  
• •  Tillgång till projectplace för fildelning med representanter 

anställda utanför region Kronoberg. 1100:-/mån.  
• •  Framtagandet av databas/dokumentationsstöd: Uppskattningsvis 5 

arbetsdagar. Richard Andersson region Kronoberg är beviljad tid för 
arbetet. Abonnemangsavgiften är fri under perioden.  
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