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ABSTRAKT 

I och med ökade krav för sjuksköterskor i ambulans de senaste åren är det av stor vikt att 

ambulanssjuksköterskorna hela tiden håller sig uppdaterade med den senaste kunskapen inom 

medcin, omvårdnad, etik med mera. Ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter har utvecklats 

och blivit fler och de har även fått ta ett större ansvar. Syftet med studien var att belysa hur 

ambulanssjuksköterskor upplever och hanterar etiska problem då de bedömt att patienten inte 

har behov av ambulanssjukvård samt deras uppfattningar om hur de etiska problemen kan 

undvikas. Metoden var kvalitativ intervju med tre ambulanssjuksköterskor. Resultatet visade 

att etik diskuterades även om många inte använde begreppet etik. Ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att det var svårt att ge råd till patienten och vara ärlig i vårdrelationen. 

Ambulanssjuksköterskorna ansåg att larmcentralens utlarmning kunde vara en källa till etiska 

problem på grund av felaktiga bedömningar och felprioriteringar. Slutsatsen är att varje 

patient har rätt att få komma till rätt vårdnivå, något som kan underlättas om 

ambulanssjuksköterskan får rätt stöd och råd för att i framtiden lättare kunna hjälpa varje 

individ till den vård som är mest lämplig för just den patienten. 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterska, etik, rådgivning, vårdnivå 
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1 Inledning 

 

De senaste decennierna har det skett en mycket kraftig utveckling av svensk 

ambulanssjukvård med mer teknisk utrustning, fler läkemedel, fler behandlingsalternativ, krav 

på tydlig dokumentation med mera. Till detta kommer krav på ökad kunskap hos personalen 

för att kunna hantera alla tänkbara tillstånd. Dessutom förväntas ambulanspersonalen vara 

experter på förflyttningar och kunna framföra fordon på ett säkert sätt.  

 

Arbete i ambulans handlar till stor del om att möta människor och att på kort tid bygga upp en 

vårdrelation så att patientens problem kan identifieras. I många fall går detta smidigt och utan 

problem. För ambulanssjuksköterskan blir det vardag att träffa patienter under korta 

tidsperioder och under den tiden gäller det att bygga upp ett förtroende hos patient och 

anhöriga men det finns många omständigheter som påverkar hur vården blir. Bland annat kan 

ambulanssjuksköterskans förutbestämda uppfattning, utlarmningen, anhöriga med mera 

påverka. Patienter, anhöriga, ambulanspersonal och larmoperatörer kan ha olika uppfattningar 

om patientens behov och detta kan leda till etiska dilemman som riskerar att skada 

vårdrelationen. 

    

2 Definitioner 

 

I arbetet används begreppet ambulanssjuksköterska. Författarna menar med detta uttryck en 

sjuksköterska som arbetar i ambulans. Denna sjuksköterska kan vara vidareutbildad eller 

endast vara grundutbildad sjuksköterska. 
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3 Bakgrund 

 

3.1 Etik 

Vad är egentligen etik? Malmsten (2007) beskriver att etiken och dess problem tillhör 

människans existensvillkor. Hon delar upp etiska problem i tre olika svårighetsnivåer, där den 

först nivån kallas för etiska svårigheter. Detta handlar om att vårdaren får en känsla som 

innehåller etiska förtecken. Om det då endast handlar om en svårighet så går det att lösa 

genom att vårdaren samlar in mer fakta om vilka värden som ligger till grund för svårigheten. 

Dessa värden kan handla om hälsa, livskvalitet, autonomi, integritet m.m.  

 

Den andra nivån handlar om etiska konflikter. Det är mer komplicerat än den första nivån och 

det handlar här om värdegrunder och intresseområden. Om en människa är orubblig i sin 

värdegrund kan det vara svårt att enas om en lösning då en annan människa har en helt annan 

värdegrund. I dessa etiska konflikter hamnar även lojalitetskonflikten. Forskning har påvisat 

att lojalitetskonflikter förekommer inom vården då vi som jobbar inom vården är oeniga med 

varandra om vad som är bäst för patienten. Det blir även en lojalitetskonflikt då anhöriga till 

patienten och vi som vårdar blir oeniga om vad som är bäst för vårdtagaren. Till sist kan en 

lojalitetskonflikt utspelas mellan vårdtagaren och oss som vårdar då vi blir oeniga om vad 

som är bäst för vårdtagaren (Malmsten, 2007).  

 

Den tredje nivån beskriver Malmsten (2007) som etiska dilemman. Här finns det alltid minst 

två likvärdiga alternativ att välja på, fast dessa är inte alltid så självklara. Dilemman 

uppkommer då det inte finns något uppenbart alternativ som är bättre än något annat, utan 

båda eller alla alternativen väger lika tungt. Vad som än väljs vid ett etiskt dilemma blir till en 

förlust på ena sidan och en vinst på den andra. Ett exempel kan vara att man kränker en 

människas integritet genom att tvångsvårda denne men i gengäld så kan den sjuke individen 

få de mediciner den behöver för att påbörja vägen mot hälsa. 

 

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt grundas på ICN:s etiska kod för sjuksköterskor från 

1953. Den har reviderats flertalet gånger och är senast reviderad 2007. Koden anger fyra 

grundläggande ansvarsområden som handlar om att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
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återställa hälsa och lindra lidande. Här anges att sjuksköterskan skall visa den respekt varje 

individ kräver oavsett kön, sexualitet, hudfärg, nationalitet etc. Det primära för varje 

sjuksköterska är att ge människor vård som är i behov av det. Sjuksköterskan har ett ansvar 

mot varje individ att inte kränka dem utan istället ge dem vård när de ger oss den rätten (ICN, 

2007). 

 

För att bästa möjliga vård ska kunna genomföras är det viktigt att patient och 

ambulanspersonal får ett bra förhållande till varandra. Ambulanspersonal möter ofta patienter 

som upplever sig själva befinna sig i en krissituation och då gäller det som personal att läsa av 

situationen för att kunna agera i mötet med patienten. Första mötet med vården sker ofta med 

just ambulanspersonal och det mötet kan både skada och göra nytta för den fortsatta vården 

genom hela vårdkedjan, både för patienten och för dennes anhöriga (Suserud, Blomquist & 

Johansson, 2002). 

 

Alla som jobbar inom svensk sjukvård ska ha ett etiskt förhållningssätt mot varje patient och 

se till att just denne får bästa möjliga vård som anpassats till honom eller henne. Behovet för 

personal inom prehospital vård att få möjlighet till etiska reflektioner på sitt arbete är stort då 

ambulansorganisationen förändrats från transportenhet till akutvård direkt i hemmet. Dock 

finns det idag en brist på djup etisk diskussion angående etiska problem inom just prehospital 

sjukvård och det syns även i litteraturen som används inom utbildning för denna 

personalkategori. Då Sandman och Nordmark (2006) gjorde sin studie om etiska problem 

inom prehospital akutsjukvård fann de endast en artikel som handlade om detta.  

 

Sandman och Nordmark (2006) skriver om ambulanspersonalen och de etiska konflikter de 

drabbas av då de möter patienter utan något vårdbehov. Dessa etiska konflikter kan handla om 

att personalen känner att de är hos någon patient som inte uppfyller deras vårdbehov samtidigt 

som annan patient väntar på att de ska bli lediga från sitt uppdrag. Det kan även vara att 

personalen tar med sig patienter i sin ambulans, som inte har något prehospitalt vårdbehov, 

för att slippa argumentera med patienten om varför de inte behöver följa med i ambulansen. 

Det blir även etiska konflikter när sjukvårdspersonal beställt ambulans till patienter utan 

behov av prehospital akutsjukvård.  
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3.2 Prehospital akutsjukvård 

Att undersöka, behandla och övervaka patienter som blivit skadade på olycksplats eller 

patienter som behandlas under färd in till olika sjukvårdsinrättningar kallas att bedriva 

prehospital sjukvård enligt traumatologiska termer. De senaste årtiondena har det skett en stor 

förändring i detta arbetssätt. I en studie av Suserud och Haljamäe (1999) kom man fram till att 

arbetet i en ambulans kräver ett allt mer medicinskt kunnande. Då ambulansorganisationen 

förändrats till att mer kvalificerad medicinsk vård ges redan på hämtplats kräver detta också 

mer av ambulanspersonalen. Förr handlade det om att kunna transportera en patient så snabbt 

som möjligt till rätt vårdinstans, till att idag handla om kvalificerad sjukvård som kan utföras 

ute på fältet för att kunna stabilisera en patient och öka dennes chanser till hälsa och liv 

(Lennquist, 2007). De patientkategorier en ambulanssjuksköterska möter är av varierande 

slag. Dessa omfattar både gamla, ungdomar, barn och vuxna. Det handlar om medicinska, 

kirurgiska, psykiska åkommor, trauman, infektionssjukdomar, sviktpatienter eller gravida 

mammor (Socialstyrlsen, 1997). 

 

I en äldre studie från Suserud & Haljmäe (1997) belyser de den förändrade rollen för personal 

som jobbar inom prehospital sjukvård. I studien tillfrågades både sjuksköterskor och 

sjukvårdare angående sjuksköterskans roll i ambulansen. Båda grupperna beskrev att en bättre 

kvalitetssäkerhet inom prehospital akutsjukvård krävde ett ökat antal sjuksköterskor i 

ambulans. Det fanns de som helst ville ha anestesipersonal i ambulans och de som ansåg att 

kardiologsjuksköterskor behövdes i ambulanserna. 

 

En ökad kompetens i ambulanssjukvården har under senare år möjliggjort allt mer avancerade 

behandlingar och att patienter kan erhålla vård i ett tidigt skede och behandling startas direkt 

när ambulans framkommer. I Socialstyrelsens publikation från 2004 som handlar om svensk 

ambulanssjukvård skriver man om den ökade utvecklingen inom denna organisation och att 

det ställs allt högre krav på personalen både vad gäller medicinska och tekniska 

arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 1997). 

 

SOSFS 1997:18 tar upp kompetenskrav på en sjuksköterska i ambulanssjukvård. Däri gäller 

samma krav som alla sjuksköterskor har i fråga om vård och behandling. Tillägget för 

sjuksköterskan i ambulans är att kunna utföra sina arbetsuppgifter i ogynnsamma miljöer och i 
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mycket varierande sorters vårdfall. En sjuksköterska i ambulans behöver goda kunskaper i att 

framföra en ambulans i olika sorters krävande miljöer så att största möjliga säkerhet råder vad 

gäller medtrafikanter, annan medföljande personal och dess patienter. I arbetet krävs även 

kunskaper om hur man förflyttar patienter från en plats, upp på bår och in i ambulans, utan att 

säkerhet eller hälsa ställs på prov, vare sig för patient eller för ambulanspersonal. Vidare finns 

det mycket modern kommunikationsutrustning som skall hanteras, exempelvis vid kontakt 

med högre medicinsk kompetens eller när man behöver överföra medicinsk data till 

vårdinrättningar (Socialstyrelsen, 1997). 

 

3.3 Ambulanssjuksköterskans funktion 

I en studie gjord av Suserud (2001), innehållande intervjuer av personal från den stora 

branden på ett diskotek i Göteborg 1998, kom det fram att personalen kände att arbetet inte 

gick exakt som de hade lärt sig på de utbildningar de haft inom katastrofträning. Att arbeta 

mot andra organisationer var lärorikt och fungerade inte helt smärtfritt, men fast allt inte 

fungerade exakt som planerat så var personalen till stor del nöjd och tyckte att deras funktion 

på skadeplats fungerade bra och att de gjorde vad som krävdes under denna onormala 

omständighet. Jobbet som ambulanspersonal inom prehospital vård kan delas in i två olika 

kategorier. En kategori är den sedvanliga vården där man hämtar patienter utanför hemmet 

eller i hemmiljö med diverse olika medicinska, ortopediska och kirurgiska åkommor. Den 

andra kategorin är jobbet som traumapersonal vid katastrofplatser vilket kan vara komplext 

och kräva specialträning (Suserud, 2001). 

 

SOSFS 1997:18 har delat upp funktionerna i ambulansen där ambulanssjuksköterskan ska 

med ett etiskt förhållningssätt som överensstämmer med vetenskaplig och beprövad 

erfarenhet kunna ta ansvar för omvårdnaden av patienter och utföra behandlingar och vissa 

undersökningar. Där utöver ska ambulanssjuksköterskan undervisa och handleda studenter 

och arbetskamrater, både individuellt och i grupp. Ambulanssjuksköterskan ska även utföra 

information till patienter och dess närstående. Att leda utvecklingsarbete samt medverka, följa 

och medverka i andra utvecklings- och forskningsarbeten ligger också som 

ambulanssjuksköterskans uppgift. Vidare har ambulanssjuksköterskan ansvar för planering, 

ledande och utveckling av arbetet samt verka för samarbete med företrädare för andra yrken 

och funktioner. Ambulanssjuksköterskan ska även fungera som ledande funktion i 
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omhändertagandet av skadade som behöver vård vid olyckor, katastrofer och krig. Vidare ska 

ambulanssjuksköterskan göra funktionskontroller och iordningsställa medicinska apparatur 

som förekommer inom specialområdet och åtgärda dess fel och brister som uppkommer vid 

kontroll och handhavande (Socialstyrlsen, 1997). 

 

Personal som jobbar inom ambulansorganisationer ser sitt jobb som stimulerande även om 

arbetet ibland kan vara psykiskt påfrestande. I en studie av Poljak, Tvieth och Ragneskog 

(2006) har de med en enkätundersökning haft syfte att ta reda på ambulanspersonals 

psykosociala miljö och vilken betydelse omvårdnaden haft utifrån personalens perspektiv. De 

kom fram till att det viktigaste för den fortsatta vården var att bekräfta patienten och att 

upprätta en god och trygg relation till denne och att få patienten att känna sig delaktig i 

vården.  

 

3.4 Prehospital undersökning och dess behandlingar 

Ambulanssjuksköterskan har ett ansvar att genomföra undersökningar och bedöma patientens 

psykiska och somatiska status och dennes aktuella behov. Utifrån detta ska vård och 

behandling ges. Ambulanssjuksköterskan ska även informera patienten och eventuella 

anhöriga vilka åtgärder som behöver göras. Ambulanssjuksköterskan ska kunna handha de 

läkemedel som används inom ambulanssjukvården och förstå behovet av läkemedlet, vilken 

effekt det har och dess eventuella biverkningar. Det är även viktigt att förstå vilka 

komplikationer som kan uppstå hos gravida kvinnor och dess foster (Socialstyrlsen, 1997).  

 

3.5 Planerings- och ledningsuppgifter i prehospital vård 

För att jobba i en ambulansorganisation ska sjuksköterskan kunna samarbeta med andra yrken 

inom vårdsektorn och planera, utveckla och leda arbetet i arbetslaget. Som 

ambulanssjuksköterska gäller det att vara med och utforma mål för att kvalitetssäkra 

patientvården genom kompetensutvecklingen på stationen. Ambulanssjuksköterskan ska på ett 

kostnadseffektivt sätt använda sig av de resurser som finns och hela tiden utveckla kvaliteten i 

verksamheten. Vidare är det viktigt för ambulanssjuksköterskan att kunna samarbeta med 

andra yrkesutövare inom 112-organisationen och socialtjänsten. Det är även viktigt att kunna 

planera sitt eget arbete och jobba i team. I arbetet som ambulanssjuksköterska ingår att vara 
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förberedd på att använda sina kunskaper i stora olyckor och katastrofer vare sig det är krig 

eller fred (Socialstyrlsen, 1997). 

 

3.6 Utlarmning av ambulanser 

Larmcentraler runt om i Sverige har till uppgift att svara på det nationella nödnumret 112. Vid 

totalt 18 larmcentraler på olika platser i Sverige besvaras årligen cirka 20 miljoner samtal 

varav cirka 3,6 miljoner rör nödnumret 112. SOS Alarm är det företag som idag driver 

larmcentralerna och de arbetar även med att larma och dirigera räddningstjänst och ambulans, 

hantera delar av Sveriges krisberedskap samt olika jourtjänster för företag, kommuner med 

flera. Landstingen köper ett paket av tjänster från SOS Alarm som innefattar bedömning, 

prioritering, utlarmning och dirigering av ambulanser. Varje år hanteras cirka 800 000 

ambulansuppdrag och 120 000 sjuktransportuppdrag (SOS Alarm, 2008).  

 

När larmcentralen prioriterar ett uppdrag utgår de från patientens symtom och ett 

beslutstödssystem kallat ”Medicinskt index”. Detta medicinska index låter larmoperatören 

välja ett antal parametrar och får på så sätt stöd vad gäller prioriteringen som sedan delas upp 

i olika kategorier efter hur snabbt patienten bör få hjälp. ”Prio 1” innebär ett livshotande 

tillstånd där blåljus och sirén ska användas. ”Prio 2” är patienter som är akut sjuka, dock inte 

livshotande. ”Prio 3” är uppdrag som kan vänta och ”Prio 4” är sjuktransportuppdrag. 

Larmcentralen kan även ha speciallösningar för olika landsting eftersom det kan skilja sig i 

behandlingsriktlinjerna (SOS Alarm, 2008). 

 

Larmcentralen utför även dirigeringen av ambulanser vilket innebär att de ser till att rätt 

ambulans når rätt adress med korrekt prioriterat uppdrag. Det innebär också att SOS Alarm 

ska se till att det finns lediga resurser som kan larmas ut och nå patienter inom en viss 

tidsram. Alla larmoperatörer har utbildning i sjukvård. För mer komplicerade bedömningar 

och prioriteringar finns även sjuksköterskor (SOS Alarm, 2008).  
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3.7 Ambulanspersonalens uppfattningar om vårdbehov 

I en studie där man tittat på utnyttjande av ambulanssjukvårdens resurser kom man fram till 

att ambulanspersonalen upplevde att var tredje ambulanstransport var onödig då patienten inte 

uppfyllde ett prehospitalt vårdbehov (Hjälte, 2005). I en studie av Poljak, Tvieth och 

Ragneskog (2006) kom det fram att ambulanspersonalen även var kritiska mot SOS Alarm 

och tyckte att deras alarmering var bristfällig. En studie gjord utifrån patienters upplevelser av 

att larma efter ambulans visar på att då man utvärderar behovet av ambulans bör man inte 

bara fråga efter personalens upplevelser. Frågar man bara personalen på ambulansen kommer 

inte hela bilden fram av varför ambulans beställdes. Många patienter försöker in i det längsta 

att inte ringa efter ambulans då de kan känna sig kränkta av att behöva vård och inte klara sig 

själva. När människan till sist resignerar och bestämmer sig för att beställa transport in till 

sjukhus så kommer beslutet som en befrielse när samtalet är gjort. Man träder då in i en ny fas 

som handlar om väntan på transport. Detta i sin tur leder ofta till en tillfredställelse om att få 

hjälp och många patienter känner då att symtomen minskar. Att då försöka vara till så lite 

besvär som möjligt och kanske möta ambulanspersonalen full påklädd i hallen kan kännas 

viktigt. Då finns det en risk att personalen inte tar patientens symtom på riktigt allvar fast 

patienten haft ett långvarigt lidande innan transport kommer till platsen (Ahl, Nyström & 

Jansson, 2005). 

.  

Ser man på hur patienters behov skiljer sig mellan olika områden så finns det en rapport gjord 

av Hjälte (2006) där hon tagit reda på om det finns några skillnader mellan patienter i tätort 

och glesbygd. Hon kom fram till att även om uppdragsorsakerna inte skiljer sig åt så har 

ambulanspersonal som arbetar i glesbygd mer avancerade transporter. Patienternas 

medicinska tillstånd bedömdes vara allvarligare och läkemedelsbehovet större än i tätort. 

Patienterna var oftare svårt sjuka eller skadade i glesbygden. Vidare påvisade studien att 

utnyttjandet av ambulans är i storstadsregioner än i andra geografiska områden. Fler patienter 

borde ha använt andra transportsätt eller tagit sig själva in till sjukhus.  

 

3.8 ”Transport utan ambulansbehov” i Sörmlands län 

Ambulanssjukvården i Sörmlands län har under perioden 2008-03-01 till 2008-10-15 drivit ett 

projekt där ambulanssjuksköterskan kunnat markera i ambulanssjukvårdens datasystem när 
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denne ansett att patienten inte varit i behov av transport i ambulans. Det kan till exempel vara 

ett uppdrag där patienten utan tvekan skulle ha kunnat åka sjukresa eller taxi. Det kan också 

vara tillstånd där ambulanssjuksköterskan gjort bedömningen att patienten inte behöver 

sjukvård av ambulanspersonal. Dessa uppdrag markeras med ”T29”. Uppdragen som 

markeras i datasystemet är inte så kallade bomkörningar, det vill säga uppdrag då det saknas 

en patient vid ambulansens framkomst.  

 

Den 1 juli 2008 infördes en patientavgift för ambulanstransporter. Denna kom till för att 

minska det antal uppdrag där inget behov av akutambulans fanns, men som ändå ringde SOS 

Alarm och fick en ambulans. Även de uppdrag där en vårdåtgärd utfördes på platsen och som 

inte innebar någon transport till sjukinrättning skulle debiteras. För att lösa det administrativa 

kring fakturering av dessa patientavgifter infördes en kod i journalen som kallas ”T18” som 

innebär att någon form av behandling eller bedömning gjorts, men att patienten inte 

transporterats. De bedömningar och åtgärder som ambulanssjuksköterskan utförde 

dokumenterades på sedvanligt vis i ambulansjournalen. 

 

Statistik från ambulanssjukvården Sörmlands datasystem visar att de vanligaste 

utlarmningsorsakerna som resulterade i en så kallad ”T29” var ”Buksmärta”, 

”Andningsbesvär”, ”Bröstsmärta” och ”Yrsel” (se tabell1). 

 

 

 

Utlarmningsorsak, T29 Antal 

Del av 

total 

Buksmärta 25 11,4% 

Andningsbesvär 23 10,5% 

Övrigt 22 10,0% 

Bröstsmärta 18 8,2% 

Yrsel 15 6,8% 

Oklara symtom 14 6,4% 

Trp mellan vårdinrättningar 12 5,5% 

Påverkat AT 11 5,0% 
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Ryggsmärta 8 3,6% 

Urin/KAD-besvär 7 3,2% 

Övrigt ortopedi 7 3,2% 

Övrigt medicin 7 3,2% 

Diabetes 6 2,7% 

Feber 6 2,7% 

Fraktur 5 2,3% 

Stroke  5 2,3% 

Näsblödning 5 2,3% 

Smärta 5 2,3% 

Inre blödning 4 1,8% 

Huvudvärk 4 1,8% 

Sårskada 4 1,8% 

Olycksfall 4 1,8% 

Förgiftning 3 1,4% 

Summa 220 100,0% 

 

Tabell 1. Summering av utlarmningsorsak som senare bedömts som ”T29”. 

 

Totalt genomfördes 15444 antal uppdrag inom ambulanssjukvården Sörmland under den 

period som statistiken avser. Den totala summan av dessa körningar som sedan bedöms som 

”T29” är 220 stycken vilket utgör cirka 1,5 procent av totalt antal uppdrag.  Av dessa 220 

uppdrag är 172 möjliga att kategorisera efter specialitet. Den största delen av dessa 

utlarmningsorsaker är ”Medicin” (se tabell 2 och diagram 1).  

 

Specialitet Antal 

Kirurgi 49 

Medicin 103 

Ortopedi 20 

Summa 172 
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Tabell 2. T29 indelade efter specialitet. 

 

 

Figur 1. Utlarmning efter specialitet. 

 

Av de uppdrag som senare bedömdes som ”T29” var majoriteten bedömd som prioritet 2 av 

larmcentralen. Nio procent av uppdragen larmades ut som prioritet 1 (se figur 2). 

 

 

Figur 2. Prioritet på utlarmning av uppdrag som senare bedöms som T29. 

 

I cirka 1,5 procent av uppdragen bedömdes patienten som att inte vara i behov av 

akutambulans. Av de 220 uppdrag som registrerades som ”T29” under testperioden var det 

cirka 20 uppdrag som larmades ut som ”Prio 1” där ambulansbesättningen utsatt både sig 

själva och andra trafikanter för en risk. 
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4 Problemformulering 

 

För varje samtal till SOS Alarm som leder till en bedömning av att en ambulans behöver 

skickas till en patient minskar antalet ambulanser som står i beredskap att rycka ut för att 

rädda liv. Vid varje tillfälle ska den största delen av befolkningen kunna få hjälp av en 

ambulans inom ett visst antal minuter som finns reglerat i organisationens målsättning. Om en 

ambulans skickas ut till en patient vars behov, efter en professionell bedömning, visar att 

patienten skulle ha kunnat transporteras på annat sätt minskar möjligheten drastiskt att det 

finns en ledig ambulans när den verkligen behövs. Risken att detta inträffar är olika på olika 

platser i landet och beror på hur många ambulanser som finns i drift samtidigt på just den 

orten. Detta kan leda till följdproblem som exempelvis längre tid till vård, sämre prognos för 

de patienter som får vänta på ambulans, otrygghet hos inringare som får besked att inga 

ambulanser finns lediga och stress hos personalen som upplever att deras kompetens används 

på fel sätt och någon akut sjuk patient får vänta på ambulans. För att tillgången på ambulanser 

ska kunna öka kanske ambulanspersonal efter en bedömning ska kunna neka patienter 

ambulanstransport.  

 

5 Syfte 

 

Att belysa hur ambulanssjuksköterskor upplever och hanterar etiska problem då de bedömt att 

patienten inte har behov av ambulanssjukvård samt deras uppfattningar om hur dessa etiska 

problem kan hanteras. 

 

6 Metod 

 

Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Enligt Backman (1998) 

kännetecknas en kvalitativ studie av nerskrivna och talade uttryck. I kvalitativa studier är 
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intervjuer det vanligaste tillvägagångssättet. Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun att den ska ge den intervjuades bild av ett fenomen genom att 

sammanställa berättelser av olika kvalitativa perspektiv. Forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal som bygger på vardagliga samtal som används till att skapa relationer 

mellan människor för att underlätta utbytet av upplevelser, kunskaper, känslor och 

förväntningar. 

 

Eftersom studiens omfattning var begränsad genomfördes den som en pilotstudie med ett 

begränsat antal deltagare. Detta för att ta reda på om studieupplägget kunde användas till en 

mer omfattande undersökning. 

 

6.1 Urval 

Studiens urval begränsas till viss del av tillgängliga resurser i form av ekonomi och tid. I 

föreliggande studie intervjuades tre sjuksköterskor med varierande antal tjänsteår. Två av 

intervjupersonerna var speciallistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och en inom 

anestesisjukvård. En intervjuperson var man och två var kvinnor. Den som hade arbetat längst 

inom ambulanssjukvård hade arbetat i 13 år och den som hade kortast tjänstgöringstid hade 

arbetat i 6 år. Samtliga sjuksköterskor i studien arbetade i samma län, men vid två olika 

ambulansstationer. Enligt Holme och Solvang (1997) är ett strategiskt urval en förfaringssätt 

där författarnas förförståelse i början av studien det som i huvudsak avgör urvalet. Vid 

strategiska urval kan författarna välja intervjupersoner som antingen är lika varandra eller 

som skiljer sig åt. Det sistnämnda för att skapa en bredd i materialet.   

 

6.2 Instrument 

Författarna skapade ett antal semistrukturerade intervjufrågor med studiens syfte som 

utgångspunkt. Intervjufrågorna skulle användas som en grund, men författarna avsåg inte att 

styra intervjupersonerna för hårt utan låta dem utveckla sina svar. Författarna strävade efter 

att göra frågorna enkla att förstå. Kvale (1997) anser att intervjufrågor bör vara korta och 

konkreta. Detta för att missförstånd och feltolkningar ska undvikas. Frågorna måste även vara 

relevanta för studiens syfte eftersom svaren annars riskerar att inte kunna användas i studiens 

resultat. 
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En testintervju genomfördes med en person som arbetar på samma ambulansstation som två 

av intervjupersonerna. Testintervjun visade på vissa svårigheter för intervjupersonen att förstå 

innebörden i några frågor. Efter testintervjun reviderades frågorna för att förtydliga 

innebörden i frågorna och ytterligare en testintervju genomfördes. Denna gång var 

testpersonen en sjuksköterska utan direkt koppling till ambulanssjukvård. Det visade sig att 

omformuleringen och förtydligandet av frågorna gjorde det enklare för testpersonen att förstå 

frågorna (se Intervjuguide, bilaga 1). Hansagi och Allebeck (1994) anser att testintervjuer bör 

genomföras eftersom eventuella misstolkningar eller felaktiga frågor då kan revideras. 

Testpersonerna måste inte alltid ha ett samband till ämnet, men minst en testintervjuperson 

bör ha liknande bakgrund som de tänkta intervjupersonerna. 

 

6.3 Procedurer 

I studien inledande skede togs kontakt med stationschefen som hade ansvar för de tänkta 

intervjupersonerna. En kort presentation av studiens upplägg och syfte presenterades för 

stationschefen som därefter gav sitt skriftliga medgivande.  

 

Efter godkännande av stationschefen togs kontakt med tänkta intervjupersoner för att tillfråga 

dessa om deltagande. Författarna presenterade studiens syfte och upplägg för dem och att allt 

deltagande var frivilligt. För att förenkla den praktiska arbetsinsatsen bestämdes att 

intervjuerna skulle genomföras på respektive ambulansstation på intervjupersonernas arbetstid 

och att de skulle ställas sist i kön för eventuella ambulanslarm. Stationschefen gav sitt 

godkännande till detta. Vid en första kontakt med intervjupersonerna gav de sitt samtycke till 

deltagande muntligt. Författarna verifierade även att intervjupersonerna förstod att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avsluta deltagande utan vidare frågor. 

 

Kvale (1997) skriver att intervjupersonerna bör få information om studiens syfte och 

genomförande. De bör även ge sitt tillstånd till deltagande genom så kallat informerat 

samtycke. Vid information om studien till deltagarna bör de informeras om eventuella för- 

och nackdelar med deltagande. Kvale menar även att forskningsnyttan måste vara större än 

risken för skada hos intervjupersonerna. Detta för att studiens ska kunna genomföras på ett 

etiskt korrekt sätt. Det är författarens ansvar att informera deltagarna om eventuella 
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konsekvenser att deltaga i studier. 

 

Tider för intervjuer bokades och de tre intervjuerna genomfördes på cirka en vecka. Vid 

intervjutillfällena gavs återigen information till intervjupersonerna om att deltagande var 

frivilligt. Dessutom inhämtades intervjudeltagarnas informerade samtycke skriftligt. Två av 

intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats i samband med eller strax efter 

deras arbetspass. En intervju genomfördes i intervjupersonens bostad då denne önskade detta. 

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum utan yttre störningsmoment. Längden på samtliga 

intervjuer var cirka en timme. Intervjuerna spelades in digitalt på en bärbar dator med hjälp av 

en mikrofon. Detta inspelningssätt gav en bra ljudkavlitet för att minska risken för 

missförstånd i samband med tolkningen. Ljudfilerna i datorn namngavs med en siffra (1-3) för 

att avidentifiera intervjuerna. Denna siffra användes senare under hela analysarbetet. Båda 

författarna deltog i samtliga intervjuer, men hade olika arbetsuppgifter. En författare ställde 

frågor och förde diskussionen framåt, medan den andra författaren hade en övergripande 

kontroll och säkerställde att alla frågor besvarades.  

 

6.4 Dataanalys 

Författarna delade upp intervjuerna mellan sig och transkriberade cirka en och en halv 

intervju vardera. Efter utskriften sammanställdes en text på 33 sidor som användes till 

intervjuanalys. Kvale (1997) anser att transkriberingen innebär att intervjun innehåll skrivs ut 

ordagrant där alla pauser, skratt med mera tas med. Kvale menar vidare att författarna bör 

transkibera materialet själva eftersom analysarbetet börjar redan då. 

 

Författarna använde sig av en form av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

vilket innebär att det komplexa intervjumaterialet bryts ner och kategoriseras i grupper i syfte 

att hitta sammanhang och lyfta fram resultat. De delar som kategoriseras kan användas för att 

redovisa materialet i tabeller eller annan översiktlig form.  

 

Intervjuerna granskades av båda författarna för att hitta och lyfta fram de delar som ansågs 

intressanta för studien. När den enskilda analysen genomförts gjordes en jämförelse mellan 

författarnas material och relevanta citat, så kallade meningsbärande enheter, lades in i en 

databas. Tillsammans med de meningsbärande enheterna sparades även intervjunummer och 
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sidnumer i intervjuutskriften. Detta för att författarna skulle kunna gå tillbaka till 

källmaterialet för att kontrollera materialet. I databasen sparades totalt 205 meningsbärande 

enheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är detta de andra steget i en 

innehållsanalysoch innebär att texten kortas ner med bevarat innehåll. 

 

Nästa steg, enligt Graneheim och Lundman (2004), är att de meningsbärande enheterna kortas 

ner med bevarat innehåll. Detta kallas kondensering. Författarna i den aktuella studien 

genomförde tog fram de kondenserade meningsenheterna tillsammans genom kondensering.  

 

Författarna analyserade sedan de kondenserade meningsenheterna och skapade koder som 

sammanfattande innebörden i de kondenserade meningsenheterna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) skapas koder för att på ett effektivt sätt kunna skapa kategorier och 

underkategorier. Vid skapande av koder, som sedan ligger till grund för kategorierna, är det 

viktigt att dessa återspeglar originaltextens ursprungliga mening. Fyra huvudkategorier 

skapades med två eller tre underkategorier till varje. Tabell med exempel på analysarbetet där 

arbetsgången från meningsbärande enhet till kategori och underkategori finns i Bilaga 2.  

 

6.5 Etiska aspekter  

Notter och Hott (1996) anser att det är viktigt att skydda intervjupersoner genom att bevara 

deras autonomi och anonymitet. Det är mycket viktigt att intervjupersonerna får relevant 

information om studiens syfte och mål samt hur undersökningen ska gå till rent praktiskt. 

Även att deltagandet är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när som helst är viktigt att 

informera om. Insamlad data bör behandlas konfidentiellt för att stärka deltagarnas autonomi 

och anonymitet. Kvale (1997) skriver att anonymiteten kan bevaras när personlig information 

om intervjudeltagarna inte presenteras i studien. Resultatet från intervjuerna bör slutligen 

sammanställas på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras.  

 

Att intervjudeltagare känner igen sina uttalanden är alltid en risk vid redovisning av 

intervjustudier och så även i denna studie. I denna studie var antal deltagare få och i och med 

detta finns en ökad risk för igenkännande. Problemet var dock oundvikligt och deltagarna fick 

information om detta i samband med intervjuerna. Intervjupersonernas anonymitet 

säkerställdes genom att intervjuerna avidentifierades direkt efter intervjun.  



 

 

17 
 
 

 

Ett annat tänkbart etiskt problem kunde vara att intervjudeltagarna, i samband med intervjun, 

skulle bli påminda om besvärliga situationer och eventuellt osäkra bedömningar. I dessa fall 

kunde intervjupersonerna uppleva att de gjort felaktiga bedömningar som de senare ångrat. 

Författarna ansåg dock att intervjudeltagarna med sin långa arbetserfarenhet och breda 

kompetens kunde hantera en sådan situation. Denna risk bedömdes således som liten, men vid 

intervjufrågornas tillkomst togs hänsyn till detta eventuella problem genom att frågorna var 

övergripande och inte fokuserat på enskilda patientfall. 

 

De ljudfiler där intervjumaterialet lagrades hanterades endast av författarna för att ytterligare 

stärka deltagarnas anonymitet. När studien färdigställts kommer allt material att förstöras. 

 

Nyttan med att genomföra denna studie var att författarna hoppades kunna beskriva hur 

specialistutbildade sjuksköterskor i ambulans hanterar de situationer där patienter nekas 

transport och de etiska frågeställningar som eventuellt kan uppkomma. I och med studien 

hoppades författarna att resultatet kunde ge kunskap värdefull för sjuksköterskor i 

ambulanssjukvård. Liknande studier från Sverige hade inte hittats av författarna. 

Forskningsnyttan med studien ansågs vara större än den risk som intervjudeltagarna utsattes 

för.  
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7 Resultat 

 

I det följande presenteras resultatet utifrån de kategorier och underkategorier som framkom 

vid dataanalysen.  

 

7.1 Ambulanssjuksköterskors uppfattningar om etik 

7.1.1 Begreppet etik 

Ambulanssjuksköterskorna såg betydelsen i begreppet etik som hur man ska förhålla sig till 

svåra frågor eller att etik var moral och värdighet i vårdrelationen till patienten. Det kunde 

även betyda hur denne behandlade sina medmänniskor, vilket språk som användes och hur 

ambulanssjuksköterskan handlade i alla situationer, inte bara i vårdsituationer. Två av 

ambulanssjuksköterskorna berättade att de behandlade sina medmänniskor såsom de 

förväntade att bli behandlade själva. Någon beskrev begreppet etik som handlingar som utförs 

rätt eller fel. Ambulanssjuksköterskorna samtalade om etik både på arbetsplatsen, med 

familjen och med vänner. En av dem menade att när detta diskuterades tänkte de inte på att 

det var etik som diskuterades.  

 

”Det kommer man nog in på även fast man inte tänker på att det är etik man pratar.” 

 

 

7.1.2 Människosyn 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att människosynen beror på människors olika 

erfarenheter och livsstilar. Människosyn diskuteras mycket på arbetsplatsen och brukar handla 

om hur olika etiska frågor förhåller sig till patienter. En ambulanssjuksköterska beskriver sin 

människosyn: 

 

"Men mycket handlar det ju om hur man förhåller sig till sina medmänniskor." 
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7.2 Vårdrelationen 

7.2.1 Att hantera upplevelser av att det inte finns något vårdbehov 

Både dialog och bedömning kunde påverkas negativt. En ambulanssjuksköterska berättade att 

i början av karriären fick alla precis samma vård, men att det nu blev mindre kontroller 

utförda på en patient som inte ansågs behöva en ambulans.  

 

”Att man inte småpratar sådär som man gör eller luskar och klurar ut vad den egentliga 

orsaken är. Att man är trevlig och bjuder på service och så. Det är mer tyst i bilen. Vi åker in 

till sjukhuset och sedan så sitter vi där. Patienten på båren och jag i vårdarstolen. Och så 

pratar vi inte så mycket.” 

 

En annan ambulanssjuksköterska tog alltid puls, blodtryck och saturation på alla patienter. 

Samtliga ambulanssjuksköterskor var noga med att ta patienterna på allvar. Flera av 

ambulanssjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att inte kränka patienten genom att 

strunta i patientens besvär. Det viktiga var att lyssna på patienten.  

 

”För det är ju viktigt. Annars hamnar man ju i problem och då kränker man ju människor 

tror jag, om man inte lyssnar.” 

 

Även om det var jämförelsevis små problem som patienten hade var det viktigt att patienten 

förstod att det var fel med ambulans. En ambulanssjuksköterska trodde att patienterna i dessa 

fall kände detta på sig, trots att denne var noga med att ge alla samma vård. 

 

En ambulanssjuksköterska berättade att missbrukare ofta åker ambulans i onödan. Ibland 

finns ett vårdbehov, men ofta är det rena taxi- eller poliskörningar. 

 

”Tänker man efter så inser man ju att de här människorna behöver ju vård de också.” 

 

Alla tre i studien tycker att det man minst bör göra med patienten är att ta blodtryck, puls och 

saturation, även om två av ambulanssjuksköterskorna säger att det inte alltid blir så.  
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”Jag följer ju ändå mina behandlingsriktlinjer och gör den där bedömningen. Jag tycker ju 

att alla patienter som åker ambulans, de ska i alla fall åtminstone ha ett blodtryck och puls 

och saturation. Så det tycker jag i all fall att dom ska ha. Det är klart att blodtryck är det 

enda äldre tjatar om, att det är si och så. Så det är klart att då kan man väl ge dom nåt att 

prata om då.” 

 

En tredje ambulanssjuksköterska trodde att även vårdrelationen på akutmottagningen kunde 

påverkas eftersom ambulanspersonalen ofta väver in sina känslor under rapporten till 

personalen på akuten. 

 

Samtliga ambulanssjuksköterskor hade reagerat på, och vissa ganska starkt, att vissa patienter 

kommer gåendes ut till ambulansen till synes helt opåverkade. Ambulanssjuksköterskorna 

ansåg att denna typ av patienter borde ha kunnat åka in med ett annat transportsätt, om de 

överhuvudtaget behöver söka akutmottagningen. Ofta räcker det med vårdcentral dagen efter. 

 

”Visst finns det väl många skjutsar som man tycker att de skulle kunna tagit sig in på ett 

annat sätt. Det finns ju sådana. För man tänker hur man själv skulle göra.” 

 

Två ambulanssjuksköterskor hade även reagerat på att denna typ av patienter ibland inte velat 

ligga ner på båren. En av dessa uttryckte det som att uppdraget var onödigt eftersom de då 

borde ha kunnat åka vilken bil som helst. 

 

”Han ska bara transporteras. Eller när patienterna tycker att de vill hellre sitt upp. De vill 

inte ligga på båren. De går ner till bilen och sedan vill de sitta. Då tycker jag att man har 

beställt en ambulans i onödan.” 

 

Stödet att lämna patienter hemma brister eller är åtminstone inget som uppmuntras. En 

ambulanssjuksköterska tror att om vi ska lämna patienter hemma, boka annat färdsätt eller åka 

till annan vårdnivå än akutmottagningen så kommer det att krävas mer resurser till 

ambulanssjukvården. Dessutom upplevs det enklare att undvika diskussion och transportera 

patienter till akutmottagningen. Om patienten inte tycker att det går att klara sig hemma får 

patienten följa med. Det anses viktigt att patienten inte känner sig kränkt på något vis men det 
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förekommer att det blir hårda diskussioner. Oftast har dessa då varit med anhöriga eller annan 

vårdpersonal. 

 

”En gång har jag hamnat i en diskussion därför att jag tyckte inte det var etiskt riktigt 

eftersom patienten var döende och vistades på ett sjukhem. Det var tveksamt om hon ens 

skulle överleva transporten. Och det var en patient som skulle vårdas och dö i sitt hem, om 

man säger.” 

 

 

7.2.2  Svårt att vara ärlig 

Samtliga i studien berättade att, även om de ansåg att patienten inte var i behov av en 

ambulans och ambulanspersonalen inte tog upp ämnet om att söka annan vårdnivå, så märkte 

troligtvis inte patienten detta. Vid de tillfällen då patienten redan var i ambulansen var det 

ingen som berättade vad de tänkte för patienten.  En ambulanssjuksköterska beskrev det som 

att hon höll masken. Vårdrelationen kunde dock påverkas. Som exempel nämndes att 

ambulanssjuksköterskan inte lade ner så mycket tid och energi på att dokumentera en utförlig 

anamnes eller andra detaljer i patientens bakgrund. 

 

Det förekom att stämningen i vårdrelationen var sådan att det kunde bli hotfullt eller att 

patienten var inställd på att få hjälp i ambulansen. I dessa fall var det dock ingen god idé att 

utsätta sig för risker utan då togs patienten med utan diskussion. I dessa fall var det viktigt att 

vara en god ”psykolog”. 

 

”Det beror ju på hur patienten tar det. Det kan ju rent utav bli otrevligt.” 

 

 

7.2.3 Upplevelser av att hjälpa till med mycket 

Två stycken i studien ansåg att när de träffat patienter som inte behövt åka in till sjukhus hade 

de ofta hjälpt patienten på andra sätt. Det kunde till exempel vara att förmedla kontakt med en 

barnmorska eller sett till att hemtjänsten kom till patienten en extra gång. 
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En av de tillfrågade upplevde det som att många patienter inte behövde den kompetens som 

denne kunde hjälpa patienten med. Denna ambulanssjuksköterska kunde även bli irriterad på 

att resurserna inte utnyttjades på rätt sätt.  

 

Alla i studien anser sig ha kompetens för att bedöma vilken vårdnivå patienterna har behov 

av, även om viss ytterligare utbildning efterlyses. Det finns ofta en möjlighet att vända sig till 

läkare om det finns behov av stöttning. Ibland kan det vara problem att återberätta för läkare 

över telefon hur man bedömt en patient. Eftersom ambulanssjuksköterskan på plats och 

läkaren på sjukhuset har olika synvinklar, beroende på att den ena har sett patienten och det 

har inte den andre, kan missförstånd uppstå.  

 

”Men jag kan ju känna att en annan vårdnivå och att man fick köra direkt dit skulle ju vara 

ypperligt. Så man gör den här sorteringen ute på plats.” 

 

7.3 Svårigheten att ge råd till patienter 

7.3.1 Att hjälpa till att välja vårdnivå 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de givit patienter rådet att inte åka in till 

akutmottagningen utan att söka vård hos primärvården dagen efter. En ambulanssjuksköterska 

menade att man måste vara psykologisk för att lägga fram förslaget för patienten och att hela 

tiden försöka känna av vad patienten känner. Informationen till patienten ansågs vara väldigt 

viktig för att minska risken för att ett etiskt problem skulle uppstå. 

 

”Men jag tror att så länge som patienten får en bra information då tror inte jag att det är ett 

etiskt problem. Att man verkligen kan ge bra information tror jag är a och o.” 

 

Någon trodde att det kanske var lättare att be patienten söka annan vårdnivå eller vid ett 

senare tillfälle när den som ger rådet inte hade patienten framför sig. Ambulanssjuksköterskan 

syftade då till exempel på telefonrådgivning. Samtidigt ansågs det märkligt att 

ambulanspersonal inte har samma befogenhet att ge till patienten rådet att söka annan 

vårdnivå trots att de har patienten framför sig och i därmed kan utföra diverse kontroller.  
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”Det är jättekonstigt att inte vi får göra de här bedömningarna när man kan göra det på 

telefon. Men vi kan inte göra det fast vi har patienten framför oss. Vi kan se hur de mår och vi 

kan kolla saker på ett helt annat sätt, och att inte ha den rätten. Det tycker jag har varit 

konstigt.” 

 

Vid vissa tillfällen kan det bli diskussioner med patienten eller anhöriga om rådet att söka 

vårdcentralen dagen efter. Dock brukar det lösa sig snabbt och både patient och anhöriga 

brukar förstå rätt snabbt hur systemet fungerar. Återigen är information viktigt. De som sökt 

vård brukar till och med bli nöjda när någon förklarat för dem att ambulansen och 

akutmottagningen troligtvis inte är rätt vårdnivå just nu för patienten. 

 

En av ambulanssjuksköterskorna tror att rådgivning är något som är väldigt svårt att ge över 

telefon av personalen på SOS. Det är lättare att ge råd för ambulanspersonal som kommer ut 

och möter en patient på plats. Vidare beskrivs att SOS har svårt att råda patienter att ta sig till 

akutmottagningen eller sin vårdcentral själva om patienten ringt till rådgivningssköterska som 

har sagt till patienten att det nog är bäst att ringa efter en ambulans. Alla 

ambulanssjuksköterskor upplever att det ibland händer att patienter mest ringer efter en 

ambulans för att få bedömning och rådgivning. 

 

”En del ringer ju faktiskt ambulans för att få en bedömning, upplever jag. De vill att vi skall 

komma dit och så gör vi en bedömning och sedan är de jättenöjda när jag säger vad jag 

tycker och så.” 

 

För att ge rådet att söka annan vårdnivå var kravet att det kändes bra för alla inblandade och 

att patienten förstod orsaken till detta. Om det var någon patient som verkligen stod på sig att 

denna vill åka med så var det ingen ambulanssjuksköterska som nekade transport. 

 

”Ja, det är klart, det finns ju alltid patienter som är missnöjda oavsett vad man än gör. Det 

finns det ju alltid. Och det är klart att propsar dom på att få följa med, det är klart att då kan 

man ju inte lämna dom hemma.” 
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En av de intervjuade ansåg att det var ett problem att Sjukvårdsrådgivningen talade om för 

patienten att denne skulle få en ambulans. SOS Alarm hade sedan ingenting att säga till om 

och ibland var det inte befogat med en akutambulans. 

 

Alla i studien upplever att vårdcentralerna inte fungerar som de ska. Om vårdcentralerna hade 

möjligheter att ta emot sina patienter tror de att belastningen på akutmottagningen skulle 

minska. Vidare beskriver de att det är viktigt att patienterna kommer till rätt vårdnivå så att de 

inte behöver ligga och vänta i onödan. Det finns vissa saker som akutmottagningen inte ska 

belastas med som den kanske görs idag. Visserligen anses majoriteten ambulanspatienter 

komma till rätt vårdnivå men att folk vänder sig till akuten då de skulle vända sig till sin 

vårdcentral istället. En anledning kan vara att vissa patienter har dåliga erfarenheter av sin 

vårdcentral. Det är svårt att få tid och akutmottagningen har ju alltid öppet. En 

ambulanssjuksköterska tycker att det bästa är om ambulansen får bestämma vilken vårdnivå 

patienten får komma till, istället för som nu att patienten allt som oftast tas till akuten.  

 

”Det optimala är ju det att man gör någon form av triagering och kan hänvisa den här 

patienten till en vårdcentral eller rätt vårdnivå, för att göra det så smidigt som möjligt för 

patienten. Det är ändå patienten vi är där för. Och det är ändå patienten som har ringt för att 

den vill ha hjälp och känner att den kanske inte kan få hjälp från någon annanstans ifrån.” 

 

7.3.2 Rädsla för felbedömningar 

Både rädsla för felbedömningar och trygghet för bedömningar fanns i samband med att lämna 

patienter hemma. Ambulanssjuksköterskor kan se att de har kompetensen att lämna patienter 

hemma men att de är rädda för att göra felbedömningar. Det som kan vara svårt att bedöma är 

när patienter kommer gående trots att de är svårt sjuka. Vidare beskrivs att 

ambulanssjuksköterskor tar med patienter till sjukhus trots att ambulanssjuksköterskan har 

bedömt att de inte har ett sådant behov. Anledningen är att detta uppfattas som det enklaste 

alternativet. Ibland upplevs inget problem i att lämna patienter hemma om det bara funnits 

bättre direktiv och hjälpmedel att göra det. Just nu vet inte ambulanssjuksköterskor på 
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ambulans vad de får lämna hemma, även om de bedömer att patienten bör avvakta innan 

denne åker in till sjukhus.  

 

”Ja och sedan tror jag att mycket handlar om att man kan vara rädd för att göra 

felbedömningar.” 

”Idag som det ser ut så är ju folk lite rädda om sin egen rygg.” 

 

En av ambulanssjuksköterskorna ser anamnesen som ett viktigt instrument för att kunna 

bedöma patienters nuvarande situation och behov. Ambulanssjuksköterskor behöver 

dokumentera om dessa situationer och behov ordentligt enligt VIPS, även om 

dokumentationen är någonting vi inom ambulansen kan bli mycket bättre på.  

Att lämna patienter hemma ansåg en ambulanssjuksköterska som att ta onödigt mycket 

ansvar. Denne menade att om det händer patienten något när ambulansen åkt därifrån sker 

detta på ambulanssjuksköterskans ansvar. Detta gjorde att denna ambulanssjuksköterska 

nästan alltid tog med patienter. Ambulanssjuksköterskan menade också att det måste finnas en 

orsak till att patienten ringt efter en ambulans. Kanske fanns inget akut vårdbehov, men väl 

andra behov. 

 

 

7.4 Larmcentralens prioriteringar – en källa till etiska problem 

7.4.1 Att prioritera 

Samtliga i studien menade att SOS Alarms bedömningar och prioriteringar ibland är felaktiga. 

Det medicinska indexet anses vara den största orsaken till dessa felprioriteringar. Orsaken kan 

även vara att inte tillräckligt många följdfrågor ställs till patienten. Ambulanssjuksköterskorna 

hade en förståelse för att det skedde en överprioritering åt det högre hållet. Detta för att inte 

missa allvarligt sjuka patienter. 

 

”Det är ju klart att man kan känna att varför kör vi en prio etta på det här? Men sen å andra 

sidan så måste det ju ändå finnas en viss felmarginal i deras utlarmningar för att dom inte 

ska kunna missa någon allvarlig åkomma. Det är ju klart att man går hellre på en högre 
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prioritet och en högre felmarginal i utlarmningarna än att ligga på gränsen.” 

    

Samtliga ambulanssjuksköterskor i studien ansåg att de vanligaste utlarmningsorsakerna 

överensstämde med statistiken från Sörmlands läns landsting som markerats som ”T29”. Två 

ambulanssjuksköterskor upplevde att det ofta var yngre patienter som drabbats av buk- eller 

bröstsmärta som senare bedömdes ha tveksamt vårdbehov. Samtliga ambulanssjuksköterskor 

ansåg att antalet transporter med tveksamt vårdbehov var lågt och de tror att det finns ett stort 

mörkertal i dessa siffror. Orsaken till det låga antalet tror de kan vara att koden är relativt ny 

och att det ofta glöms bort. 

 

7.4.2 Bättre prioriteringar med sjukvårdspersonal på larmcentralen 

Två av ambulanssjuksköterskorna trodde att bedömningarna, och därmed prioriteringarna, 

skulle bli bättre om det var ambulanspersonal som svarade i telefonen när allmänheten ringde 

för att få hjälp av ambulans. En ansåg dock att bedömning via telefon är svårt, men att 

medicinskt utbildad personal möjligen skulle kunna ställa andra och fler följdfrågor för att få 

ut mer information om patienten. 

 

Alla i studien tycker att det är stressande då det råder ambulansbrist i det område man 

befinner sig i. Vidare tycker de att det är stressande och frustrerande att vara på ett ställe där 

de upplever att patienten inte behöver dem just nu, samtidigt som SOS larmar efter dem att de 

har en väntande prio 1:a. En av ambulanssjuksköterskorna tar upp att det är viktigt att 

personalen på ambulansen inte visar för patienten att man är stressad eller upprörd pga. detta. 

En annan ambulanssjuksköterska tycker att det är bra om SOS skulle använda ambulansens 

resurser på rätt sätt. Det som behöver göras är att sätta personal på SOS som har jobbat på 

ambulans. Detta skulle innebära att personalen på SOS skulle prioritera rätt och det skulle inte 

bli lika mycket resursbrist som det är nu. 

 

”Ja det är ju stressande, för då är man ju liksom på fel ställe.” 
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8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att försöka synliggöra hur ambulanssjuksköterskan hanterar problem i 

samband med transporter där vårdbehovet är tveksamt. Studien utfördes som en kvalitativ 

intervjustudie med tre ambulanssjuksköterskor med skiftande arbetslivserfarenhet samt 

vidareutbildningar. Antalet deltagare kan anses rimligt på grund av den begränsade tiden som 

avsatts för studien. Eftersom författarna ville kartlägga upplevelser och känslor var antalet 

intervjudeltagare relevant. Om antalet intervjudeltagare hade varit fler hade detta möjligen 

givit studien mer djup och tyngd, men i den aktuella formen kan den anses som en pilotstudie. 

De ambulansstationer där intervjupersonerna arbetade valdes av praktiska skäl eftersom tiden 

för studien var begränsad. Vår förförståelse inom området finns alltid med i arbetet men anses 

ändock vara en tyngd för att förstå innebörden och att arbeta mot syftet på det sätt som gjorts i 

studien. 

 

Alternativa metoder diskuterades i studiens inledande fas, men författarna beslutade att en 

intervjustudie med kvalitativ ansats troligtvis skulle ge det mest relevanta resultatet med 

utgångspunkt från studiens syfte. En litteraturstudie hade varit styrd mot redan befintligt 

material och hade kanske inte kunnat svara på studiens frågeställning. Dessutom fanns 

begränsat material till en litteraturstudie.  

 

En enkätundersökning hade inte kunnat lyfta fram känslor och upplevelser på det sätt som 

författarna hade avsikt att göra. I enkätundersökning hade resultatet blivit begränsat mot 

statistik eller andra mätvärden som går att ställa i en enkätundersökning. Den statistik som 

presenteras i bakgrunden användes som ett verktyg för att visa hur ambulanserna används och 

för att ge en förståelse för felprioriteringar med mera. 

 

Enligt Kvale (1997) är intervjustudier ofta ett bra verktyg för att beskriva upplevelser, tankar 

och känslor. Samspelet i intervjusituationen gör att den som blir intervjuad har lättare att 

uttrycka sin mening. Även för författarna blir det enklare att få en djup förståelse för 

diskussionen. 
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Intervjupersonerna arbetade i samma län, men på två olika typer av stationer. En 

ambulanssjuksköterska arbetade på en liten station utan sjukhus på orten och de andra två på 

en stor station med akutsjukhus nära. Vid en större studie hade det varit intressant att 

inkludera fler ambulanssjuksköterskor från respektive stationstyp för att få en större bredd i 

resultatet. Även intervjupersoner från andra län hade varit intressant för att kunna göra 

jämförelser mellan olika län. För att kunna göra denna jämförelse hade författarna troligen 

behövt göra en kvantitativ studie.  

 

Intervjufrågorna utformades för att få en diskussion och kartlägga ambulanssjuksköterskornas 

arbetssätt och etiska problem och hur dessa hanteras i relationen till patienten. 

Intervjupersonerna verkade dock ha lite svårt att omedelbart förstå innebörden i studiens 

syfte. Detta framkom även under de testintervjuer som genomfördes. Efter testintervjuerna 

modifierades frågorna och intervjupersonerna fick även ta del av intervjuguiden några dagar 

innan själva intervjutillfället. Även studiens syfte och mål förklarades för 

ambulanssjuksköterskorna och trots detta hade de svårt att förmedla sina känslor och 

handlingar ur ett etiskt perspektiv. Författarna önskade att inte styra intervjupersonerna för 

mycket, men var ibland tvungna att förklara vissa frågor ingående. Författarna tror inte att 

detta påverkade resultatet nämnvärt. 

 

Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna på grund av den begränsade 

tiden som avsatts till studien. Författarna anser att det är en fördel att de själva skrivit ut 

intervjuerna eftersom analysen börjar redan där. Dessutom var både författarna närvarande 

under själva intervjuerna och hade då en känsla för stämningen under själva intervjutillfället. 

En nackdel med att dela upp arbetet med transkriberingen var att utskriften kunde präglas av 

den enskilde författaren och dess förförståelse. Författarna anser dock att detta minimerats då 

de lagt upp riktlinjer för hur denna transkribering skulle gå till och att detta endast påverkade 

resultatet i ringa grad. Författarna började processen genom att de tillsammans transkriberade 

några minuter av en intervju för att hitta en form som båda författarna kunde använde i hela 

transkriberingsarbetet. Detta avsåg bland annat hur pauser med mera skulle skrivas ut. 

 

Analysarbetet tog relativt lång tid att genomföra, men när analysarbetet var färdigt fanns en 
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tydlig och överskådlig sammanställning av de, för studien relevanta meningsbärande 

enheterna, som medförde att resten av analysarbetet kunde fortlöpa utan större hinder. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att författaren alltid gör en tolkning av materialet. 

Denna tolkning kan dock vara mer eller mindre djup. 

 

Författarna har valt att beskriva intervjupersonerna som ”ambulanssjuksköterskor” för att 

erhålla en studie där det inte märks om det är en kvinna eller en man som varit intervjuperson 

och för att stärka individens autonomi och anonymitet. Författarna är medvetna om att termen 

i texten kan anses som krånglig och att det sker en upprepning, men detta är för att skydda 

intervjupersonerna samt att få en konsekvens i arbetet. Även termen ”författarna”, som 

används till författarnas åsikter, har valts för att skapa konsekvens i studien samt att 

tydliggöra de egna åsikterna. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen delas in i samma huvudrubriker som återfinns i resultatredovisningen. 

Innebörden av prehospital sjukvård (enligt Lennquist, 2007) innefattar bland annat att en del 

av ambulanssjukvårdens uppgifter är att transportera patienter så snabbt som möjligt till rätt 

vårdinstans. Studiens resultat visar att ambulanssjukvården i Sörmland inte arbetar på detta 

sätt eftersom det saknas tydliga riktlinjer för att lämna patienten på en annan vårdnivå än 

akutmottagning.  

 

8.2.1 Ambulanssjuksköterskornas uppfattning om etik 

Författarna trodde att ambulanssjuksköterskorna skulle kunna beskriva termen etik mycket 

utförligt. Dock var dessa beskrivningar begränsade som just förklaring till ordet etik. 

Författarna märkte dock att mycket av det ambulanssjuksköterskorna beskrev som sina 

handlingar gentemot patienter var etik som överförts till handlingar. Detta kunde till exempel 

vara att de var noga med att inte kränka patienter som de ger rådet att stanna hemma. 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte även att det var viktigt att lyssna på patienten och dennes 

behov. De uppgav även vikten av att inte kränka patienten trots att inget vårdbehov fanns. En 
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ambulanssjuksköterska berättade att det troligtvis fanns ett problem hos patienten eftersom en 

ambulans hade skickats. Suserud, Blomquist och Johansson (2002) anser att 

ambulanspersonalen i många fall kan göra mer skada än nytta om de inte lyssnar på patienten 

och känner av situationen.  Författarna anser att detta troligtvis hade kunnat lösas på annat 

sätt, det vill säga en annan vårdnivå eller liknande. Det är dock rimligt att anta att patienten 

behövde hjälp på något sätt och att det kanske inte fanns något annat alternativ i dagens 

sjukvård. Dagens sjuksköterskor i ambulans har en bra känsla för vårdrelationer och har ofta 

stor vana i att träffa människor under korta möten och under dessa möten ta reda på vad som 

är patientens problem. 

 

8.2.2 Vårdrelationen 

Några av ambulanssjuksköterskorna beskrev att i de fall patienter fick medfölja trots att det 

inte fanns något vårdbehov kunde de vårdåtgärder som utfördes bli något begränsade. En 

ambulanssjuksköterska berättade att samtliga patienter fick grundläggande kontroller utförda 

som till exempel blodtryck, puls och saturation. De två andra ansåg att det mest riktiga är att 

alltid utföra dessa kontroller, men att det ofta blev att de inte gjorde detta. Även samtalet och 

viljan att utforska mer om patienten begränsades i dessa fall. Författarna anser att det sker en 

kränkning från ambulanssjuksköterskan då denne tar patientens problem på allvar, men att de 

i själva verket inte utför några vårdåtgärder. Det borde rimligtvis oftast finnas en orsak till att 

patienten ringer efter en ambulans. Det stämmer bra överens med vad Ahl, Nyström och 

Jansson (2005) skriver då de kom fram till att patienten helst inte vill ringa ambulans och att 

de vill göra så lite besvär som möjligt.  Eriksson (2000) anser att detta inte behöver vara av 

medicinska orsaker utan kan till exempel ha med sociala faktorer att göra. Sjuksköterskan får 

redan under grundutbildningen lära sig att se patienten ur ett psykiskt, fysiskt och socialt 

perspektiv. Författarna anser att bara för att ambulanssjuksköterskan arbetar med 

akutsjukvård, som ofta är medicinskt fokuserad, ska inte de psykosociala delarna glömmas 

bort.    

 

Författarna anser att det bör finnas ett vårdbehov för att en ambulans ska tillkallas. Patienter 

utan vårdbehov som transporterades i akutambulans riskerade att få ett annat 

omhändertagande och att vårdrelationen kunde påverkas. Detta kan medföra negativa effekter 
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för patienten eftersom väntetider kan förlängas. Det kan även innebära att något symtom eller 

någon sjukdom inte uppmärksammas tillräckligt. För att minska riskerna för att detta inträffar 

anser författarna att prioriteringen av ambulanser bör vara så korrekt som möjligt. Därför bör 

den som tar emot samtal och dirigerar ambulanser ha den kunskap som krävs för att göra bra 

bedömningar. Författarna tror även att det måste vara en viss överprioritering, det vill säga att 

den som tar emot samtalet prioriterar patienten allvarligare än vad som kanske hade behövts. 

Detta på grund av svårigheter att göra bedömningar per telefon med mera. Dessa 

bedömningar utförs av människor och de ska bedöma andra människor. Detta är ingen exakt 

vetenskap utan det måste alltid finnas plats för fel.  

 

Samtliga ambulanssjuksköterskor i studien ansåg att ambulansen ibland utnyttjas till att endast 

göra bedömningar på patienter. När denna bedömning sedan är utförd vill patienten inte 

transporteras någonstans. Författarna anser att detta kan vara ett problem eftersom 

ambulanssjuksköterskans direktiv säger att denne inte får ge förslaget att lämna patienten 

hemma. Flera patienter riskerar då att åka med till akutmottagningen trots att de egentligen 

inte behöver detta. Detta kan medföra, i första hand, att patienten blir missnöjd men även att 

ambulanssjuksköterskan känner en frustration över situationen. I framtidens 

ambulanssjukvård finns möjligen ett uppdrag som innebär att ambulansen används till att göra 

hembesök för bedömningar. Idag sköts detta ofta av distriktssköterskor i primärvården.  

 

Sandman och Nordmark (2006) anser att det kan uppstå etiska konflikter när 

ambulanspersonalen inte anser att det finns något ambulansbehov. Ibland uppstår detta även 

när det är vårdpersonal beställt ambulans. En ambulanssjuksköterska i denna studie hade 

upplevt detta när vårdpersonal ringt efter ambulans till en döende patient. 

Ambulanspersonalen ansåg att det hade varit mer värdigt att patienten hade fått avlida i 

hemmet istället för att flyttas runt till ingen nytta. Författarna anser att det ibland sker 

transporter på felaktiga grunder och att det ibland även får negativa konsekvenser för 

patienten. Författarna anser vidare att detta ofta beror på att vårdpersonal i allmänhet ibland 

har begränsade kunskaper om vad en ambulans kan göra för nytta för den aktuella patienten.  

 

Vid de uppdrag där vårdbehovet ansågs som tveksamt och ambulanssjuksköterskorna ibland 

eventuellt ville berätta för patienten gjorde de inte detta utan höll tyst. Detta för att inte 
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förstöra vårdrelationen och kränka patienten. Poljak, Tvieth och Ragneskog (2006) kom i en 

studie fram till att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i vården. 

Ambulanspersonalen anser att det är viktigt att upprätthålla en god relation för att kunna ge en 

god vård. För att inte riskera att försämra vårdrelationen berättade personalen inte alltid 

sanningen för patienten. Författarna tror att det ofta finns en rädsla hos 

ambulanssjuksköterskan för att vara ärlig eftersom ett misstag i det här läget kan förstöra hela 

vårdrelationen. Detta kan i sin tur medföra svårighet till en fortsatt god vård. Flera 

ambulanssjuksköterskor uttryckte det som att de höll masken för patienten. Enligt 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom ambulanssjukvård (SOSFS 1997:18) skrivs 

att patienter och anhöriga alltid ska informeras om vilket behov patienten har till behandlingar 

och undersökningar. Trots detta anser författarna att ambulanssjuksköterskorna gör rätt i att 

inte visa sina känslor och riskera att försämra vårdrelationen. Eftersom 

ambulanssjuksköterskan har till uppgift att främja hälsa bör denne se till individens bästa och 

inte riskera att kränka patienten. Patients ohälsa är inte bara inom det somatiska planet utan 

ambulanssjuksköterskan bör se patientens hälsa på flera plan; fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

 

8.2.3 Svårigheter att ge råd till patienter 

Det framkommer att den ambulanssjuksköterska som arbetade på den ambulansstation som 

låg en bit från sjukhuset oftare gav förslaget till patienter att söka annan vårdnivå eller stanna 

hemma. Denna ambulanssjuksköterska trodde dock inte att det var någon skillnad mellan 

ambulansstationerna. De två ambulanssjuksköterskorna som arbetade på den större stationen 

tog nästan alltid med patienterna till akutmottagningen oavsett vårdbehov. Hjälte (2006) 

skriver att ambulanserna i tätorten utnyttjas mer än på landsorten, dock är det medicinska 

behovet större i glesbygden. Författarna anser att avståndet till akutmottagning har stor 

betydelse för valet att transportera eller inte i de situationer där vårdbehovet är tveksamt. 

Resultatet visar på att det kan vara så att ju närmre sjukhus patienten befinner sig, desto oftare 

tänker ambulanssjuksköterskan att det är enklare att ta med patienten eftersom de ändå ska åt 

samma håll. Författarna anser att det borde finnas fler lediga resurser om de patienter som har 

tveksamt vårdbehov söker en annan vårdnivå. Detta eftersom ambulansen då kan utnyttjas för 

andra uppdrag redan då den åker från patienten. Sandman och Nordmark (2006) skriver även 
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att ambulanspersonal ibland upplever det som en etisk konflikt och att de ofta inte tar en 

diskussion med patienten. Hot och våld har ökat i landets ambulanser. I en studie menade 80 

procent av deltagarna att de blev frustrerade då de inte kunde ge patienten den vård de 

behövde på grund av hotfull miljö. Detta visar på att ambulanspersonal jobbar alltid efter att 

ge bästa möjliga vård och att de alltid har patientens bästa i fokus även om man själv inte blir 

bemött på bästa sätt (Suserud, Blomquist & Johansson, 2002). 

 

En av ambulanssjuksköterskorna som ganska ofta uppmanade patienter att stanna hemma 

utgick alltid från det som var bra för patienten. Detta innebar att ambulanssjuksköterskan såg 

till individen och enskilda behov. I dessa fall upplevde ambulanssjuksköterskan att det mest 

etiskt riktiga var att hjälpa patienten på annat sätt, till exempel att söka annan vårdnivå. 

Författarna anser att det bästa för patienten är att ambulanssjuksköterskan och patienten 

kommer fram till ett beslut som bäst gynnar patienten. Ambulanssjuksköterskan har inget 

ansvar över lediga resurser och borde därmed endast utgå från patientens bästa. Lediga 

ambulansresurser ligger istället hos SOS Alarm. Författarna tror att eftersom 

ambulanssjuksköterskan inte behöver fokusera över ambulansresurser ser de hela tiden till det 

som är det bästa just då för den enskilda individen. Detta kan till exempel vara att slippa vänta 

på akuten en hel dag.  

 

Samtliga ambulanssjuksköterskor i studien upplever det dock stressande när de märker att det 

inte finns lediga ambulansresurser och de just då är upptagna med en patient som kanske inte 

har behov av en akutambulans. Hjelte (2005) har kommit fram till att ambulanspersonalen 

upplevde att var tredje uppdrag var av sådan karaktär att en akutambulans inte var nödvändig. 

Sandman och Nordmark (2006) skriver att det är en etisk konflikt att ambulanspersonalen inte 

upplever att det finns något behov av en akutambulans. Författarna tror att detta beror på att 

ambulanssjuksköterskan vill hjälpa de som är i behov av akut hjälp och att de känner en 

frustration av att vara på fel ställe. Enligt ICNs riktlinjer (2007) finns beskrivet att 

sjuksköterskan ska ge vård till de människor som är i behov av det. Det ska inte heller ske 

några kränkningar mot patienten och denne ska kunna räkna bästa tänkbara vård. 
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8.2.4 Larmcentralens prioriteringar – en källa till etiska problem 

Ambulanssjuksköterskorna i studien anser att de har den kompetens som krävs för att göra 

bedömning att en patient kan stanna hemma. Suserud (1999) kom fram till att arbetet i 

ambulans kräver kompetens och för att det ska kunna ske en utveckling i 

ambulansverksamheterna bör fler speciallistsjuksköterskor rekryteras eftersom de troligtvis 

lättare kan göra bedömningar på plats och ha större möjlighet att lämna patienter hemma. Att 

lämna hemma är dock ingenting som verksamheten stödjer, utan detta sker helt på 

ambulanssjuksköterskans ansvar, anser en ambulanssjuksköterska. Några uttryckte det som en 

rädsla för att göra felbedömningar, men de berättade även att de skulle lämna fler hemma eller 

rekommendera annan vårdnivå om de ha det stödet. En ambulanssjuksköterska tyckte att det 

var konstigt att sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen fick ge rådet till patienten att 

stanna hemma, men de som har patienten framför sig inte fick göra detta. Författarna anser att 

med den ökade kompetensen som skett inom ambulanssjukvården och de ökande kraven som 

skett de senaste åren borde ambulanssjuksköterskorna idag kunna utföra dessa bedömningar. 

Författarna anser vidare att detta skulle gagna många patienter eftersom de då i större grad 

skulle få hjälp på rätt vårdnivå. Detta i sin tur skulle minska en del lidande i form av att bli 

nedprioriterade på akutmottagningen med många timmars väntar som följd. Författarna tror 

även att de sjuksköterskor som har stor kompetens och många års erfarenhet ibland kan känna 

sig kränkta då det inte får utöva de kunskaper de besitter. I slutändan riskerar detta att leda till 

att deras kompetens och initiativförmåga dämpas. Det finns skillnader i olika landsting vad 

det gäller möjlighet att lämna patienter hemma. För att utveckla ambulanssjukvården borde 

det kanske finnas rikstäckande riktlinjer som talar om vilka patientkategorier som kan lämnas 

på plats.  

 

8.2.5  Framtida forskning 

Det hade varit intressant att göra detta i ett större sammanhang med fler länsdelar som deltar i 

projektet. Vi tror på ett liknande resultat men även att vi skulle få mer nyanserade svar från de 

som blir intervjuade. Inom ambulansen förespråkas mer triagering och i vissa delar i landet 

har detta redan införts. Skulle vara intressant att se om det tar mer tid hos patienterna då 

ambulanssjuksköterskor behöver dirigera dem till rätt vårdinstans. Vilka befogenheter har 

ambulanssjuksköterskan och vilken uppbackning finns det? Hur kommer ambulansen jobba i 
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framtiden och vilka krav ställs på en ambulanssjuksköterska då?  
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

 

 

Kön? 

 Ålder? 

 Antal år som sjuksköterska?  

Antal år som sjuksköterska inom ambulanssjukvård?  

Vidareutbildning? 

 

Vad betyder ordet ”etik” för dig? 

 

Diskuterar du detta ämne med kollegor, familj etc. ibland? Hur upplever du detta? 

 

Har du någon gång gjort bedömningen att en patient inte hade behövt transporteras i 

akutambulans? 

Kan du ge exempel på tillstånd där du tog med patienten men där du velat neka 

ambulanstransport? 

Hur ofta upplever du att du skulle vilja neka någon transport? 

 

Har du någon gång velat beställa ett annat transportsätt till en patient som du bedömer inte 

behöver åka akutambulans? 

Kan du ge exempel på tillstånd där du velat beställa ett annat transportsätt? 

Om du gett förslaget till patienten, hur upplevde han/hon det (eller hur tror du han/hon hade 

upplevt det)? 

 

Har du någon gång upplevt att det funnits etiska problem i samband med att du gjort 

bedömningen att patient ej behöver transporteras med akutambulans? 

Kan du ge exempel på etiska problem där du nekat ambulanstransport? 

Kan du ge exempel på hur du har kunnat lösa de etiska problemen där du har nekat 

ambulanstransport? 

 

Tycker du att akutambulanser överutnyttjas och i så fall hur skulle detta kunna förändras? 
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Vad upplever du att det finns för hinder för att idag lämna en patient hemma, beställa annat 

transportsätt? 

 

Hur upplever du SOS Alarms bedömningar av patienters vårdbehov? Förekommer det 

felprioriteringar? Kan du ge exempel? 

 

 Har SOS-Alarms personal rätt kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter? 

 

 

Hur upplever du att vara upptagen med ett uppdrag som ej kräver ambulans då det samtidigt 

finns en ambulansbrist där patienter får vänta? 

 

Behöver sjukvårdens och ambulansens organisation förändras (för att göra det enklare att 

lämna patienter hemma)?  

 

På vilket sätt skall patienter som nekas ambulanstransport hanteras? 

 

I Södermanland finns sedan några månader en kod (T29) att ange på journalen där 

ambulanspersonalen anser att det inte finns något ambulansbehov? 

Har du använt denna möjlighet? 

I så fall, vilken var utlarmningsorsaken? 

Talade du om för patienten att du ansåg att detta var en ”T29”? 

Fanns det några etiska problem i samband med transporten? 

Hur hade uppdraget kunna lösas på annat sätt? 

 

I statistiken från sammanställningen av T29 framkommer det att ”Buksmärta”, 

”Andningsbesvär”, ”Bröstsmärta”, ”Yrsel” och ”Oklara symtom” är de vanligaste 

utlarmningsorsakerna. Vad anser du om detta? 

 

Av samtliga T29 larmades 9 % ut som Prio 1. Vad anser du om detta? 
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BILAGA 2 – Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Koder Underkategorier Kategorier 

Ja det kan ju 

innefatta väldigt 

mycket men 

oftast är det lite 

grann hur man 

skall förhålla sig 

till olika svåra 

frågor egentligen. 

Och det handlar 

väl mycket om 

vad man själv har 

för åsikt i dom 

frågorna. Det kan 

ju ibland 

kollidera lite 

granna med det 

som man ställs 

inför och som 

man skall göra 

ute när man 

jobbar också. 

Förhålla sig till 

svåra frågor. 

Egna åsikter. 

Besvärligt i vissa 

jobbsituationer. 

 

 

Förhållningssätt 

Åsikter 

 

 

Begreppet etik 

 

 

Ambulanssjuk-

sköterskors 

uppfattningar om 

etik 

 

 

Det är ju svårt för 

sådana som inte 

jobbar med 

sådant här att 

förstå också tror 

jag. 

Svårt för 

utomstående att 

förstå. 

Utomstående har 

svårt att förstå. 



 

 

41 
 
 

Det kommer man 

nog in på även 

fast man inte 

tänker på att det 

är etik man 

pratar. 

Tänker inte på 

att det är etik 

man pratar om. 

Omedvetet etik 

Men för mig 

betyder det moral 

och värdighet, 

gör det, gentemot 

den som jag skall 

ta hand om. Det 

vill säga 

patienten. 

Moral och 

värdighet mot 

patienten. 

Moral 

Värdighet 

Vad är etiskt 

riktigt och inte, 

egentligen. Sånt 

som vi kommer i, 

när vi 

behandlar… Jag 

pratar inte sådär 

jättemycket om 

mitt jobb hemma, 

det gör jag inte. 

Etiskt rätt och 

fel. Pratar inte 

om sitt jobb 

hemma. 

Rätt och fel. 

 

Alltså etik alltså. 

Handlingar anser 

jag det som. Rätt 

och fel. 

Rätt och fel 

handlingar. 
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Etik för mig 

alltså det är lite 

granna hur man 

handlar ute på 

plats. Etik är 

handlingar tolkar 

jag det som. Hur 

jag gör gentemot 

mig själv och 

andra, liksom hur 

jag vill bli 

behandlad 

gentemot andra 

så vill jag 

behandla dem. 

Hur man handlar 

ute på plats. 

Vill bli 

behandlad på 

samma sätt som 

han/hon bemöter 

andra. 

Handlingar 

Alla har vi olika 

åsikter och 

grunder ju och 

som vi står och 

utgår ifrån. 

Olika åsikter. 

Grund att utgår 

från. 

Åsikter. 

Värdegrund. 
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Det som kanske 

man pratar mer 

om här.. och det 

kommer väl in på 

det här med 

människosyn och 

sådana saker 

också. För det 

som man surrar 

mycket om är det 

här om hur man 

förhåller sig till 

de här 

missbrukarna 

som vi kör 

ganska ofta. Det 

kan ju vara lite 

granna etiska och 

mäniskosynfrågor 

som kommer up 

då. Mycket tror 

jag är ju tugg i 

soffan och det 

kanske inte… 

Människosyn. 

Hur man 

förhåller sig till 

missbrukarna. 

Mycket prat i 

soffan. 

Förhållningssätt. 

 

Människosyn 

Men mycket 

handlar det ju om 

hur man förhåller 

sig till, ja 

människosyn, till 

sina 

medmänniskor. 

Hur man 

förhåller sig till 

andra människor. 



 

 

44 
 
 

Och det är ju 

klart att min 

värdegrund är ju 

inte densammas 

som min 

kollegas. Olika 

erfarenheter och 

olika livsstilar det 

sätter ju sina spår. 

Värdegrund inte 

samma som 

kollegan. 

Olika 

erfarenheter och 

livsstilar. 

Värdegrund. 

Erfarenheter. 

Livsstil. 

Nää, det gjorde vi 

inte. Utan det är 

ju någonting för 

oss själva och 

hålla va. Man kan 

ju inte nedvärdera 

patienten och 

med att säga att 

det här det var ju 

ingenting för dig. 

Och varför åker 

du i min 

ambulans, då 

faller ju hela 

tilltron till 

ambulansen. 

Ej nedvärdera 

patienten.  

Ifrågasätta 

ambulansbehove

t. 

Ej nedvärdera. 

Ifrågasätta. 

 

 

 

      

 

 

 


