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Abstract 

Bakgrund: En specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska enligt 

kompetensbeskrivningen kunna bedöma och prioritera en patient till rätt vårdnivå. Är 

patienten inte i behov av ambulanstransport eller patienten själv beslutar att han/hon 

inte vill medfölja ambulansen lämnas patienten kvar på plats med eventuell hänvisning 

till annan vårdnivå. 

 

Syfte: Syftet var att studera ambulanssjuksköterskans erfarenheter i samband med att 

patienten inte medföljer ambulansen efter en prehospital bedömning. 

 

Metod: Ett frågeformulär med öppna svarsalternativ användes bland 

ambulanssjuksköterskorna inom Landstinget Blekinge. Analysen av svaren gjordes med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim och Lundman (2004). 

 

Resultat: Utifrån data som insamlades formulerades ett övergripande tema: Att fungera 

som grindvakt med behov av stöd och förankring i sina beslut. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde det som en viktig men svår uppgift att kvarlämna 

patienten om ambulanstransport inte behövdes. Vid tveksamma bedömningsfall eller 

när patienten inte vill medfölja i ambulans trots bedömt behov, upplevde 

ambulanssjuksköterskan en oro för eventuella konsekvenser av att lämna patient kvar på 

plats. Befogenheten att kunna kvarlämna patienten efter en prehospital bedömning 

upplevdes öka tillgängligheten för patienter med störst behov av ambulanssjukvård och 

ambulanstransport. Ambulanssjuksköterskorna upplevde ett behov av stöd, särskilt av 

bättre läkarstöd i sin bedömning. 

 

Slutsats: Det ökade antalet ambulansuppdrag i Blekinge och Sverige i övrigt ställer 

höga krav på ett mer effektivt och befogat utnyttjande av de begränsade 

ambulansresurser som existerar.  Föreliggande studie visar på ambulanssjuksköterskans 

erfarenhet av ett behov av stöd från läkare som är insatta i ambulansens förutsättningar 

och arbetsmetoder. Detta behövs för att minska ambulanssjuksköterskornas upplevda 

osäkerhet när beslut om ambulanstransportbehov tas. 

 

Nyckelord 

Prehospital bedömning, beslut, vårdnivå, ambulanstransport, patientsäkerhet, triage. 

 

Tack 

Till handledaren, informanterna, ambulanscheferna, ambulansöverläkaren i Blekinge, 

stormästaren från Dagobahsystemet, Blekinge kompetenscentrums bibliotekspersonal 

och våra vänner och bekanta för er hjälp och inspiration som gjorde detta arbete möjligt.
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1 INLEDNING 

Under de senaste 50 åren har svensk ambulanssjukvård utvecklats från tre veckors 

frivillig utbildning för ambulanspersonal till att det idag krävs minst en legitimerad 

sjuksköterska till varje ambulans (SOFS 2009:10; Suserud & Svensson, 2009). 

Ambulanssjukvården har gått från att mer eller mindre vara en transporttjänst där de 

flesta åkte direkt till akutmottagningen till en ambulanssjukvård där avancerad vård 

bedrivs och patienten bedöms och prioriteras prehospitalt. Ambulanstransport har 

utvecklats från att vara en patienttransport till en vårdnivå. Patienten kan bedömas vara i 

behov av ambulanstransport till akutmottagning, vårdcentral eller annan vårdinrättning. 

Andra ambulanstransporter bedöms vara medicinskt obefogade varför patienten lämnas 

kvar på plats (Suserud & Svensson, 2009). Att patienten inte tas med i ambulansen 

förekommer även internationellt. En engelsk studie av Marks et al. (2002) visade att 

runt 17 % av alla ambulansuppdrag ledde till att patienten inte medföljde ambulansen 

och i Taiwan har siffran visats vara cirka 32 % (ibid). I USA var det ungefär 11 % av 

alla ambulansuppdrag som ledde till att patienten inte medföljde ambulansen (Persse, 

Key, & Baldwin, 2009). 

I Sverige har studier påvisat att upp till en tredjedel av alla ambulanstransporter som 

genomförs, inte är medicinskt motiverade (Poljak, Tveith & Ragneskog, 2006; Hjälte et 

al., 2007; Ek & Svedlund, 2015). Ambulansuppdragen i Sverige var enligt M. Zantelid 

på SOS alarm AB (personlig kommunikation, 27 januari, 2016) år 2013 cirka en miljon. 

I Blekinge var antalet samma år cirka 22 000. Antalet ambulansuppdrag har i Blekinge 

ökat från 13 000 år 2009 till 22 000 år 2013 (ibid). Ambulanstransporter som ej är 

befogade är ett betydande problem för både ambulansverksamheten, 

akutmottagningarna och patienterna. Detta eftersom resurserna är begränsade och att 

ambulanstransporten inte alltid är rätt vårdnivå för patienten. Detta kan påvisa att 

patienten inte alltid bör åka med i ambulansen (Holmberg, 2015; Richards, Stephen, & 

Ferrall, 1999; Ek & Svedlund, 2015). 

I Sverige ser riktlinjer olika ut beroende på vilken vårdgivare ambulansen verkar under. 

Detta innebär att riktlinjerna om patienten ska erhålla ambulanstransport eller inte 

skiljer sig åt mellan olika landsting. I Blekinge landsting tillåts exempelvis 

ambulanssjuksköterskan, om vissa kriterier uppfylls, självständigt fatta beslut om att 

ambulanstransport till sjukhus eller annan vårdinrättning inte är medicinskt indicerat 

(Klementsson, 2016). 

Denna studie ingår som ett delmoment i författarnas specialistutbildning med inriktning 

ambulanssjukvård. Författarna hade före specialistutbildningen ingen erfarenhet av 

ambulanssjukvård och under VFU-perioden i specialistutbildningen väcktes intresse att 

studera föreliggande fenomen. Till författarnas kännedom fanns det inget publicerat hur 

ambulanssjuksköterskan erfar att lämna patienten kvar på plats. Därför kan det vara av 

intresse att studera hur ambulanssjuksköterskan erfar att lämna kvar patienten på plats 

genom att inte erbjuda ambulanstransport. Vilket kan ge värdefull kunskap som kan 

bidra till att skapa förståelse och utveckling av vården då det kan vara en kritisk och 

komplex situation att patienten inte medföljer ambulansen. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Ambulanssjuksköterskans roll 

Sedan år 2005 ska varje ambulans bemannas med minst en legitimerad sjuksköterska. 

Det är sjuksköterskan som är medicinskt ansvarig för patienten och att vården i 

ambulansen sker enligt behandlingsriktlinjerna (SOSFS 2009:10). I Sverige har det 

sedan 2001 funnits specialistutbildning inom ambulanssjukvård till 

ambulanssjuksköterska (Suserud & Svensson, 2009).   

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) är ambulanssjuksköterska en skyddad titel som 

kräver specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård. För att använda titeln 

ambulanssjuksköterska krävs det specialistutbildning inom ambulanssjukvård om inte 

annat föreskrivs (ibid). Inom ambulanssjukvården i Blekinge arbetar det inte enbart 

ambulanssjuksköterskor. Det arbetar även sjuksköterskor som är grundutbildade och 

sjuksköterskor som är specialistutbildade inom andra områden. De specialistutbildade 

sjuksköterskorna har olika specialistutbildningar exempelvis anestesi, barnmorska, och 

psykiatri (Personalhandläggare E. Petersson personlig kommunikation, 21 januari, 

2016). 

I detta arbete kommer samtliga sjuksköterskor oavsett eventuella specialistutbildningar 

benämnas som ambulanssjuksköterskor. 

 

2.2 Bedömningen av patienter prehospitalt 

Enligt kompetensbeskrivningen (2012) ska en specialistutbildad ambulanssjuksköterska 

kunna bedöma och prioritera en patient till rätt vårdnivå samt kunna genomföra och 

utvärdera medicinska och farmakologiska behandlingar. Ambulanssjuksköterskan ska 

även kunna se patienten ur ett omvårdnadsperspektiv (ibid). Enligt Dahlberg et al. 

(2003) är det viktigt att vårdandet i akutsjukvården sker med ett livsvärldsperspektiv 

men livräddande medicinska åtgärder har prioritet med tanke på patientens situation, 

anamnes och behov. Utan en adekvat bedömning av patienten är det svårt att ge 

patienten korrekt vård. Prehospital bedömning är en viktig del i den vård som sker 

utanför sjukhus. Ambulanssjuksköterskan har till uppgift att genomföra en mer eller 

mindre omfattande bedömning av patienten (Suserud & Svensson, 2009; Banning, 

2007). Till ambulanssjuksköterskans hjälp i bedömningen existerar olika 

standardiserade arbetsmetoder. Ett exempel är Advanced medical life support [AMLS] 

och ett annat är Prehospital trauma life support [PHTLS]. Dessa arbetsmetoder hjälper 

ambulanssjuksköterskan att på ett strukturerat sätt genomföra prehospitala bedömningar 

och undersökningar för att erhålla ett prehospitalt bedömt tillstånd (National 

Association of Emergency Medical Technicians, 2015; Dalton, Limmer, Mistovich, & 

Werman, 2014). 

 

2.2.1 Triage 

I samband med bedömningen triageras patienten. Triage innebär att patienten bedöms 

efter hur snabbt han/hon behöver vård för att den som behöver vården snabbast, ska 

prioriteras högst (Widegren, 2012). I Blekinge triageras patienten med stöd av 

bedömningsinstrumentet Rapid emergency triage and treatment system [RETTS]. Enligt 
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RETTS sker prioriteringen utifrån vitalparametrar och Emergency symtoms and signs, 

så kallad ESS-kod (Klementsson, 2015). Enligt Widgren (2012) utgörs ESS-koden av 

de dominerande symtomen hos patienten. Allvarligare symtom ska då leda till högre 

prioritet.  ESS tillsammans med vitalparametrar avgör vilken prioriteringsgrad patienten 

får i akutsjukvården. Graderingen i ambulansen görs utifrån en ordinalskala där 

patienten kan få röd, orange, gul eller grön prioritet. Röd har högst prioritet och grön 

har lägst prioritet. RETTS bör dock inte användas enskilt som ett redskap för att avgöra 

lämplig vårdnivå för patienter prehospitalt utan används för att bedöma den medicinska 

risken (ibid). I kombination med prioritering enligt RETTS, behandlingsriktlinjer och 

tillgänglighet kan ambulanssjuksköterskan ta beslut om rätt vårdnivå för patienten. 

Ambulanssjuksköterskan beslutar då om patienten är i behov av ambulanstransport eller 

annat färdmedel till akutmottagning alternativt vårdcentral eller om patienten kan 

lämnas kvar på plats (Widgren, 2012; Klementsson, 2015; Klementsson, 2016). Enligt 

Statens beredning för medicinsk utredning (2010) innebär triage RETTS en ökad 

genomströmningshastighet för patienten i akutvården. Samtidigt är det otillräckligt 

utforskat hur triageringsystemet påverkar patientsäkerheten. Patienten uppskattar kort 

väntetid men även en bra diagnos och behandling. Även sjukvården eftersträvar en hög 

och snabb genomströmning av patienter genom systemet, men har också ett ansvar för 

patientsäkerheten (ibid, 2010). Att förbättra triagesystemet kan vara ett sätt att 

tillgodose att ambulanssjukvården nyttjas korrekt (Khorram-Manesh et al., 2010; 

Richards, Stephen, & Ferrall, 1999). I föreliggande studie kommer 

ambulanssjuksköterskans erfarenheter i samband med att patienten inte medföljer 

ambulansen efter en prehospital bedömning att studeras, där triagen ingår. 

 

2.2.2 Att välja vårdnivå 

Ambulanssjuksköterskan kan utifrån hur patienten bedömts och triagerats besluta om 

olika vårdnivåer för patienten. Patienten kan erbjudas ambulanstransport, antingen till 

akutmottagning eller vårdcentral. Patienten kan även bli hänvisad att ta sig till 

akutmottagning med alternativ transport, hänvisas till primärvården eller erhålla 

egenvårdsråd (Suserud & Svensson, 2009; Klementsson, 2016) 

Att patienten hamnar på fel vårdnivå är ett betydande problem för både 

ambulansverksamheten, akutmottagningarna och patienterna eftersom 

sjukvårdsresurserna är begränsade. Med ett ökat antal patienter blir prioriteringen 

hårdare och patienterna får vänta längre, vilket kan inverka på patientsäkerheten. 

 (Richards, Stephen, & Ferrall, 1999). Ett överutnyttjande av ambulanssjukvården 

minskar dess tillgänglighet. Om patienten transporteras till akutmottagningen trots att 

annan vårdnivå kan vara lämplig, riskerar akutmottagningarna bli överfulla (Khorram-

Manesh et al., 2010). Patienter med mindre brådskande sjukvårdbehov riskerar också att 

behöva vänta många timmar på akutmottagningen. För denna patientgrupp kan 

alternativa vårdnivåer till ambulanstransport och akutmottagningen vara motiverat 

(Magnusson et al., 2015).  I en studie av Ek och Svedlund (2015) framkom exempel när 

SOS blev tvungna att skicka taxi till en patient med uppenbara strokesymtom för 

resurserna var begränsade och ambulanserna upptagna på annat håll. Flertalet studier 

påvisar att det är en viktig patientsäkerhetsaspekt att patienten erhåller rätt vårdnivå, 
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med tanke på samhällets ambulansresurser, sjukvårdsresurser och patientens bästa 

(Holmberg, 2015; Richards, Stephen, & Ferrall, 1999; Ek & Svedlund, 2015). 

I Landstinget Blekinge har ambulanssjuksköterskorna rätt att under vissa 

förutsättningar, lämna kvar patienten på plats och därmed inte erbjuda patienten 

vårdnivån ambulanstransport. Det krävs att ambulanssjuksköterskan erhållit en 

personlig delegering att få hänvisa patienten till annan vårdnivå än ambulanstransport 

och därmed lämna kvar patienten på plats. Det krävs att patienten är adekvat och har ett 

opåverkat omdöme. Patienten ska vara beslutskompetent och är patienten under 18 år 

ska vårdnadshavaren vara beslutskompetent. Patienten ska ha opåverkade 

vitalparametrar och grön prioritering efter ESS-koderna i RETTS. Det ska inte finnas 

behov av läkemedel, medicinsk övervakning, beredskap eller genomförande av 

medicinska behandlingar, kontroller, omvårdnad och patienten får inte ha någon 

läkarbedömd självmordsrisk. Det krävs också att det inte finns några humanitära eller 

speciella skäl till att patienten ska få medfölja i ambulansen. Är 

ambulanssjuksköterskan osäker i sin bedömning eller patienten inte uppfyller alla 

kraven för att bli hänvisad till annan vårdnivå än ambulanstransport ska läkare kontaktas 

för konsultation och stöd i beslut. Har patienten uppfyllt alla kriterier för att inte vara i 

behov av ambulanssjukvård och ambulanssjuksköterskan är säker på sin bedömning får 

ambulanssjuksköterskan hänvisa patienten annan vårdnivå ambulanstransport utan att 

konsultera läkare (Klementsson 2015; Klementsson 2016). 

 

2.3 Patientens perspektiv 

Rantala, Ekwall och Forsberg (2015) studerade i en svensk studie hur patienter 

upplevde att inte bli triagerade till akutmottagning av ambulanspersonal. Studien visade 

att det var viktigt för patienten att känna sig ordentligt omhändertagen och att få 

bekräftelse på sitt behov och upplevda lidande. Att få bekräftelse på att det fanns ett 

medicinskt problem och att bli behandlad som en jämlike minskade patientens egna 

upplevda behov av sjukhusvård. Vanligtvis hänvisade ambulanssjuksköterskan till att 

åter ringa efter ambulans vid försämring eller nya symtom. Denna information 

upplevdes som positiv av patienten som kunde känna att han/hon inte lämnades helt 

själv att hantera sina sjukdomsbesvär. I studien framkom även att det fanns patienter 

som upplevde sig inte bli tagna på allvar av ambulanssjukvården. Visade 

ambulanssjuksköterskan brist på intresse i sin undersökning och bedömning kunde 

patienten känna sig avvisade. Känslor av värdelöshet och förolämpning förekom också. 

Att inte upplevas bli tagen på allvar kunde få patienten att tvivla på sitt omdöme och 

känna sig skyldig och skamfylld över att ha stört ambulanssjukvården (ibid). Att förstå 

patientens perspektiv kan hjälpa ambulanssjuksköterskan att förstå patientens 

livsvärldsperspektiv när ambulanssjuksköterskan genomför sin bedömning (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Ambulanssjuksköterskan bör ha patientens perspektiv som utgångspunkt för den givna 

vården. För att möjliggöra detta behöver ambulanssjuksköterskan vara närvarande i 

patientmötet. Patientens problem ska bedömas och tas på allvar även om objektiva fynd 

på det samma saknas. (Dahlberg et al., 2003). 
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2.4 Teoretisk referensram 

I föreliggande studie var ambulanssjuksköterskans erfarenheter av intresse. Det var 

ambulanssjuksköterskans perspektiv och erfarenheter av att möta patienter utan 

medicinskt behov att medfölja ambulansen till vårdinrättning som efterfrågades. 

Föreliggande studie genomfördes med ett vårdvetenskapligt perspektiv vilket innebär att 

patientens perspektiv och livsvärld ligger till grund. Enligt Dahlberg et al. (2003) har 

vårdvetenskapen sin grund i livsvärldsteorin som är utvecklad av den tyske filosofen 

Edmund Husserl (f. 1859 d. 1938). Livsvärldsteorin är fundamental inom 

fenomenologisk filosofi liksom inom existentiell hermeneutik. Enligt Dahlberg & 

Segesten (2010) är en individs livsvärld hur han/hon upplever och erfar sin omvärld. 

Denna erfarenhet av omvärlden är unik och skiljer sig för varje enskild individ. 

Dahlberg (2014) uppger att teorin om livsvärlden erbjuder ett sätt att studera hur vi 

erfar, agerar och ser på vår värld och dess fenomen. Ur ett livsvärldsperspektiv kan det 

undersöka hur någon förstår, tänker om, upplever, känner och förhåller sig till 

vårdandet. En värld som vi både påverkar och påverkas av. Dahlberg och Segesten 

(2010) anser att för att kunna ge bästa vård till en patient bör också kunskap finnas om 

hur patienten upplever sin sjukdom, det vill säga ambulanssjuksköterskan borde även 

beakta patientens unika och enskilda livsvärld i sitt vårdande. I begreppet livsvärlden 

ingår även närstående- och vårdarperspektivet (ibid). 

Föreliggande studie syftade till att beskriva, förstå och analysera världen som den 

upplevdes av ambulanssjuksköterskorna. Ambulanssjuksköterskorna lever dagligen i en 

verklighet där patienter kan bedömas inte behöva medfölja ambulansen. Varje enskild 

persons livsvärld bygger på tidigare erfarenheter och hans eller hennes individuella 

tolkning om hur världen uppfattas (Dahlberg & Segesten, 2010). I 

ambulanssjuksköterkans livsvärld finns erfarenheter och handlingar med patienter utan 

behov av ambulanstransport. Ett intresse fanns för ambulanssjuksköterskans berättelser 

för att få tillgång till deras levda erfarenheter av att patienten inte medföljer ambulansen 

(Dahlberg et al., 2003). 

 

2.4.1 Bedömningen ur ett livsvärldsperspektiv 

Då livsvärlden är unik för varje enskild människa så skiljer det även mellan 

vårdpersonalens och patienters upplevelser av situationen och därmed i bedömningen. I 

en amerikansk studie framkom att patienter som sökt vård på akutmottagning upplevde 

sig ha behov av omedelbar vård i 44,4 % av fallen. Läkare på akutmottagning gjorde 

istället bedömningen att omedelbar vård behövdes för dessa patienter i 9,4 % av fallen 

(Gifford, Franaszek & Gibson, 1980). Här finns en skillnad i uppfattningen mellan 

patienter och yrkesutövare. I den vård som erbjuds patienten är det patientens livsvärld 

som ska förstås för att det ska bli ett vårdvetenskapligt vårdande (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

Ambulanssjuksköterskan utför sin bedömning av patienten både ur ett medicinskt som 

ett vårdvetenskapligt perspektiv. Enligt Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) ger 

ambulanssjuksköterskan patienten tid att svara och fundera på vad patienten i sin 

livsvärld upplever vara sitt problem. Dialogen med patienten minskar risken för att 

patienten ses som ett objekt. Ambulanssjuksköterskan involverar sin livsvärld i 
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patientens upplevda livsvärld genom t.ex. dialog, beröring och närhet (ibid). Att 

ambulanssjuksköterskan bör involvera både livsvärldsperspektivet och det medicinska 

perspektivet syns i riktlinjerna för Landstinget Blekinge (2015). Där uppges att när 

beslutet tas om att patienten inte medföljer i ambulansen ska hänsyn även tas till 

humanitära och speciella skäl. Detta innebär att det inte bara är den medicinska 

bedömningen som beslutet ska baseras på, möjligen hade livsvärldsperspektivet kunnat 

beskrivas tydligare i riktlinjerna för att synliggöra patientens perspektiv och att beslutet 

även bör tas utifrån en vårdvetenskaplig bedömning. 

 

2.5 Problemformulering 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska den som har det största behovet ges företräde till 

vården (Hälso- och sjukvårdlagen, 1982:763). Ambulanssjukvården bör arbeta för att 

patienten ska hamna rätt i vårdkedjan från början då resurserna är begränsade och för 

patientens bästa. Detta innebär att alla patienter ska i största möjliga mån få sina behov 

av vård tillfredsställda på korrekt vårdnivå (Suserud & Svensson, 2009; Ek & Svedlund, 

2015). I Blekinge har ambulanssjuksköterskan till uppgift att bedöma patienten. Har 

ambulanssjuksköterskan personlig delegering att få lämna kvar patienten på plats ska 

det även bedömas om patienten är i behov av ambulanstransport eller inte. Som 

underlag till beslut finns lokala PM och behandlingsriktlinjer (Klementsson, 2015; 

Klementsson, 2016). Gör ambulanssjuksköterskan en prehospital bedömning att 

patienten inte behöver vårdnivå ambulanstransport ur både medicinska och humanitära 

skäl, bör patienten inte medfölja ambulansen. Patienten kan även själv ta beslutet att 

inte medfölja ambulansen även om ambulanssjuksköterskan bedömer att patienten är i 

behov av ambulanstransport. 

Att undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenheter av när patienten inte medföljer i 

ambulansen kan användas för att identifiera förbättringsområden inom beslutsprocessen 

vid omhändertagande av dessa patienter. 

 

2.6 Syfte 

Syftet var att studera ambulanssjuksköterskans erfarenheter i samband med att patienten 

inte medföljer ambulansen efter en prehospital bedömning. 

 

3 METOD 

3.1 Design 

Till studien valdes en kvalitativ design med induktiv ansats för att studera 

informanternas erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Induktiv ansats innebär analysen går 

från helhet till delar och åter till helhet för att försöka uppnå en förutsättningslös analys 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

3.2 Urval 

Alla sjuksköterskor som arbetade inom Landstinget Blekinges ambulanssjukvård blev 

inbjudna att delta i studien. Inklusionskriterier till studien var alla sjuksköterskor med 
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eller utan specialistbildning som arbetade inom ambulanssjukvården i Landstinget 

Blekinge som hade erfarenhet av att patienten ej medföljde i ambulansen.  Då det är 

delegation att få hänvisa patienten till annan vårdnivå än ambulanstransport valdes 

exklusionskriterien de som saknade erfarenhet av att patienten inte medföljde i 

ambulansen. De ambulanssjuksköterskor som ej hade erhållit denna delegation än, 

kunde ändå ha erfarenhet av att patienten ej medföljde ambulansen. Detta då antingen 

patienten själv beslutade att ej medfölja ambulansen eller kollegan besatt denna 

delegation och därmed kunde ta över ansvaret. Då erhöll den ambulanssjuksköterska 

utan delegation erfarenhet i att patienten inte medtogs i ambulansen. 

Anledningen till att det enbart valdes ambulanssjuksköterskor inom ambulansen i 

Landstinget Blekinge var för att riktlinjerna skiljer sig åt mellan de olika landstingen. 

Exempelvis måste ambulanssjuksköterskorna ta kontakt med läkare när patienten inte 

medföljer i Skåne medan ambulanssjuksköterkorna självständigt får ta detta beslut i 

Blekinge (Klementsson, 2016; Region Skåne, 2006; Region Skåne, 2015). Enligt 

personalhandläggare i Landstinget Blekinge E. Petersson (personlig kommunikation, 21 

januari, 2016) var cirka 35 % av sjuksköterskorna inom ambulansen inte 

specialistutbildade vid denna tidpunkt. Uteslutning av dessa 35 % bedömdes ha negativ 

inverkan på antalet möjliga informanter, därav valdes att alla sjuksköterskor kunde 

deltaga i studien. 

Informanterna i studien bestod av 8 kvinnor och 15 män, inom åldersspannet 20-59 år, 

med en medianålder inom åldersspannet på 30-39 år. Arbetslivserfarenhet som 

ambulanssjuksköterska inom ambulansen varierade mellan några månader och cirka 20 

år med en medeltid på 6,7 år. Det var 7 grundutbildade sjuksköterskor och 16 

sjuksköterskor med minst en specialistsjuksköterskeutbildning. Av dessa 

specialistutbildningar hade 13 inriktning ambulanssjukvård. 

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamling genomfördes under februari 2016 med frågeformulär innehållandes 

öppna svarsalternativ. Tillsammans med frågeformuläret fanns även ett brev till 

deltagarna med information om studien. Frågeformuläret och informationsbrevet 

redovisas i bilaga A med borttagna skrivfält. Deltagarna skulle beskriva en händelse när 

de lämnat patient kvar på plats som har upplevts bra och en händelse då patient lämnats 

på plats som upplevts mindre bra. Till dessa två händelser fanns följdfrågor angående 

hur de upplevde sitt agerande i samband med händelsen och deras beskrivning över sina 

känslor av händelsen. De sista tre frågorna var inriktade på deras syn på att lämna 

patienten kvar på plats och vad de tror kan behöva förändras inom området. 

Tre utomstående sjuksköterskor som har erfarenhet av att arbeta inom ambulansen, 

bedömde och utvärderade frågeformuläret. Därefter gjordes mindre justeringar. 

Ytterligare tre utomstående sjuksköterskor som arbetade inom ambulansen fyllde 

därefter i frågeformulären. En utvärdering av frågeformuläret med hjälp av de svar som 

erhölls gjordes, varpå mindre justeringar genomfördes före frågeformuläret utlämnades 

till informanterna. 

Författarna lämnade totalt 100 frågeformulär på Blekinges samtliga ambulansstationer. 

Det informerades av författarna på morgonmöten om studien och chefer på 
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ambulansstationerna ombads att påminna om frågeformuläret. Personalen på 

ambulansstationerna fick 7 dagar på sig att fylla i frågeformuläret. På grund av låg 

svarsfrekvens förlängdes svarstiden till totalt 20 dagar. Efter svarsperioden återtogs de 

obesvarade frågeformulären. Med frågeformulären följde föradresserade kuvert som 

kunde förslutas och skickas till författarna av studien via landstingets internpost. 

 

3.4 Analys 

Analysen genomfördes av båda författarna ihop enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Materialet lästes igenom 

flertalet gånger, därefter togs meningsenheter ut. Detta innebar att ord, meningar och 

stycken som hörde ihop genom sitt innehåll togs ut. Därefter diskuterades de 

meningsbärande enheterna om de stämde med syftet. Gemensamt kondenserades 

meningsenheterna, vilket innebar att onödiga ord som inte hade någon relevans för 

betydelsen togs bort. Därefter genomfördes kodningen. Detta innebar att en rubrik sattes 

på de meningsbärande enheterna för att möjliggöra en struktur i datan. Dessa 

meningsenheter och koder bearbetades i en process som även inkluderade handledaren. 

De kodade meningsenheterna har därefter manifest sorterats ut i underkategorier och 

kategorier. Denna indelning genomfördes i en process som gick fram och tillbaks 

mellan textens delar och dess helhet och flera alternativ prövades. Därefter har 

underteman och ett övergripande tema lyfts fram för att fånga det latenta innehållet i 

texten. Kategorier, undertema och tema redoviss i tabell 1 och exempel på 

analysförfarande återfinns i bilaga B. 

 

3.5 Etiskt övervägande 

Vetenskapsrådet (2003) beskriver fyra etiska krav för forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna erhöll skriftlig information om studiens syfte och vilka villkor som gällde 

för deltagande (Bilaga A). Deltagandet i studien var frivilligt, ville någon inte deltaga, 

skickades inte frågeformuläret in. Deltagarna ombads att skriva frågeformuläret 

anonymt. Deltagarna fick även uppge sin ålder inom tioårsintervall för att minska 

sannolikheten för att de individuella svaren skulle kunna knytas till informanten. Alla 

ifyllda frågeformulär hanterades med största möjliga konfidentialiet och lästes enbart av 

författarna och handledaren. Citaten valdes med noggrannhet för att inte peka ut någon 

informant. 

En etisk egengranskning gjordes enligt Etikkommittén sydosts 

egengranskningsprotokoll och detta påvisade att inget behov av etisk prövning fanns 

(Bilaga C). Skriftligt tillstånd för studiernas genomförande erhölls av 

verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Blekinge och muntligt tillstånd av 

cheferna för respektive ambulansstation (Bilaga D). 

 

3.5.1 Författarnas förförståelse 

Författarna hade arbetat 3 respektive 4 år på medicinavdelning och hade ingen 

erfarenhet av ambulanssjukvård före specialistutbildningens påbörjan. 
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4 RESULTAT 

Kategori Undertema Tema 

Erfarenheten av att räcka till Att vara säker men känna oro i 

den prehospitala bedömningen 

Att fungera som grindvakt med 

behov av stöd och förankring i 

sina beslut Att vara osäker 

Erfarenheten av att inte räcka 

till 

Att inte få bekräftelse 

Stödet och förankringen från 

den egna organisationen 

Att känna behov av förankring 

och stöd 

Stödet utanför den egna 

organisationen 

Egna rollen i resurshushållning 

av tillgängliga ambulanser 

Att agera som grindvakt i 

samband med en prehospitala 

bedömningen 
Vikten av bemötandet i att inte 

ta med patienten 

Tabell 1. Översikt av kategorier, underteman och tema. 
 

4.1 Att fungera som grindvakt med behov av stöd och förankring i 

sina beslut  

Ambulanssjuksköterskorna beskrev sina erfarenheter att patienten inte medföljer 

ambulansen efter en prehospital bedömning med olika synsätt, både positiva och 

negativa till fenomenet som sådant. De upplevde det som viktigt men svårt. Utifrån 

resultatet formulerades ett övergripande tema, se tabell 1. 

 

4.1.1 Att vara säker men känna oro i den prehospitala bedömningen 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de utifrån sin bedömning av patienten många 

gånger tryggt kunde fatta beslut om att kvarlämna patienten på plats. Framkom det 

ingenting som kunde motivera ambulanstransport kunde det upplevas enkelt att besluta 

om alternativ till ambulanstransport. Trots detta kunde det finnas en oro i efterhand, 

efter det att patienten lämnats kvar på plats. En oro som grundade sig i att man 

eventuellt inte uppmärksammat väsentlig information eller att patientens 

sjukdomstillstånd snabbt skulle försämras. Detta illustreras av nedanstående citat: 

 

”Finns alltid en viss “stress” över att lämna patienten hemma pga rädsla att 

man tagit fel beslut och att patienten försämras och far illa pga det.” 

(Informant 10) 

 

4.1.1.1 Erfarenheten av att räcka till 

Det fanns flera skäl till att ambulanssjuksköterskorna kunde känna styrka och säkerhet i 

sitt beslut att kvarlämna patienten på plats. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att en 

noggrann undersökning och anamnestagning minskade risken för att betydelsefull 
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information skulle missas och därmed risken för felbedömningar och fel beslut. Viktigt 

var att vitalparametrarna var inom normalintervallerna. I beslutet att kvarlämna 

patienten kunde ambulanssjuksköterskorna också ta hänsyn till sin magkänsla och 

kliniska blick för att säkra sitt beslut. Ambulanssjuksköterskorna kunde känna sig säkra 

på sitt beslut om att hänvisa till alternativ till ambulanstransport även när patienten 

önskade få åka med ambulansen. Ambulanssjuksköterskorna kunde då respektera 

patientens situation och vilja, samtidigt som beslutet stod fast. 

 

Ambulanssjuksköterskorna ville gärna erhålla bekräftelse i sitt beslut från sin kollega. 

Även att få bekräftelse från patienten var eftersträvansvärt och få patienten att genom 

samtal och information förstå ambulanssjuksköterskans resonemang. I de fall då 

tveksamhet rådde huruvida ambulanstransport var nödvändigt eller ej uppgav ett flertal 

ambulanssjuksköterskor att de tog med patienten för att uppnå ett säkert 

omhändertagande. Fanns det minsta lilla osäkerhet, obehagskänslor eller olust kring att 

kvarlämna togs patienten hellre med än lämnades kvar. En av 

ambulanssjuksköterskorna beskrev detta enligt följande:  

 

”Jag anser att en amb-ssk som har obehagskänslor när man lämnar en pat 

har gjort fel beslut.” (Informant 14) 

 

Det var viktigt att ta hänsyn till patientens individuella förutsättningar att hantera sina 

symtom. Ambulanssjuksköterskorna hade som mål att uppnå samförstånd med patient, 

närstående och omsorgspersonal när ambulanstransport inte bedömdes aktuellt. Det 

upplevdes viktigt att involvera patienten i beslutet och få denna att känna sig delaktig. 

En önskan att patienten skulle känna sig trygg i alternativ till ambulanstransport fanns 

och var viktigt för att ambulanssjuksköterskorna skulle känna sig tillfreds med sitt 

beslut att kvarlämna patienten. När patienten var nöjd med att kvarstanna på plats kunde 

även ambulanssjuksköterskan känna sig nöjd. Att till exempel ge egenvårdsråd eller 

förklara att fullgod hjälp fanns att få inom primärvården kunde göra att patienterna 

föredrog dessa alternativ före ambulanstransport. Att uppmana patienten att ringa efter 

ambulans på nytt om behov uppstod upplevdes ha en nöjdhets- och trygghetskapande 

effekt för patienten, vilket illustreras av nedanstående citat: 

 

“Viktigt att de känner att de kan ringa igen om det är något.” (Informant 19) 

 

4.1.1.2 Att vara osäker 

Även om ambulanssjuksköterskorna kunde känna sig trygga i sin bedömning förekom 

det oro hos ambulanspersonalen vid somliga fall efter att patienten kvarlämnats på plats. 

Funderingar i efterhand om rätt beslut verkligen tagits och ifall patienten kunde farit illa 

på grund av ett eventuellt felaktigt beslutet förekom. Till viss mån förekom även ångest 

och tankar om att man eventuellt tagit förhastade beslut. En rädsla för att bli anmäld 

förekom då man inte varit fullt överens med omsorgspersonal eller patienter i beslutet. 

En ambulanssjuksköterska beskrev ett tillfälle då det kändes välgrundat att erbjuda 
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sjukresa istället för ambulanstransport till sjukhus. Att patienten senare avled på 

sjukhuset fick ambulanssjuksköterskan att funderar över händelsen: 

 

”Det hela har varit ansträngande. Frågan man ställer sig är om vi gjorde en 

felbedömning? Men framförallt: Kunde vi genom att ha kört patienten ändrat 

utfallet? Kunde pat överlevt om vi funnit honom sjukare under resan in? Vi 

kan ändå inte veta vad som händer i framtiden.” (Informant 3) 

 

När det varit patienten själv som tackat nej till rekommenderad ambulanstransport 

kunde även detta föranleda oro hos ambulanssjuksköterskan. En informant beskrev sig 

ha mått dåligt och tagit “jobbet med sig hem” efter att en patient inte velat medfölja till 

sjukhus. En oro hur det gick för dessa patienter fanns bland ambulanssjuksköterskorna. 

Språkbarriärer var ett skäl till att känna viss osäkerhet med att kvarlämna patienten även 

om patienten bedömdes vara utan ambulansbehov. Språkliga hinder upplevdes skapa 

osäkerhet om all information mellan patient och ambulanssjuksköterska förståtts och 

nått fram. En ambulanssjuksköterska beskrev det enligt nedanstående citat: 

 

”P.g.a språksvårighet är det aldrig helt bra att lämna de hemma efter 

bedömning, eftersom jag aldrig vet om att informationen har kommit fram i 

från de till mig o tvärtom” (Informant 15) 

 

4.1.1.3 Erfarenheten av att inte räcka till 

Det förekom att ambulanssjuksköterskorna vid vissa tillfällen kunde uppleva att de inte 

räckte till. Det fanns en önskan att kunna hjälpa patienten, men även en insikt i att 

hjälpen kunde ligga utanför ambulansens verksamhetsområde. Långvariga 

sjukdomsproblem som till exempel alkoholrelaterad problematik kunde upplevas 

tidskrävande och svåra för en ambulans att lösa. När beslut om att ha lämnat kvar 

patienten tagits kunde ambulanssjuksköterskan tycka synd om patienten. En 

ambulanssjuksköterska beskrev skuldkänslor i samband med detta, eftersom det kunde 

innebära ett extra lidande och otrygghetskänslor för patienten att få invänta sjukresan: 

 

”Även om pat inte varit långvarig på sjukhuset och fick åka hem efter 

undersökning kändes det inte bra för mig då vi utsatte pat för längre lidande 

och otrygghet” (Informant 15) 

 

4.1.1.4 Att inte få bekräftelse 

Ambulanssjuksköterskorna kunde uppleva det besvärligt när de upplevde att de inte fick 

bekräftelse i sin yrkesroll från patientens sida. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att 

det fanns tillfällen då ambulansen endast tillkallats av patienten som ett bekvämt sätt att 

få åka till sjukhuset. Ambulanssjuksköterskorna kunde uppleva att det fanns tillfällen då 

det var svårt att få patienten att lyssna på dem och förstå kriterierna för 

ambulanstransport. Detta kunde vara frustrerande för ambulanssjuksköterskan och 

upplevas som att man behövde försvara sin bedömning för patienten. Det fanns risk för 

konflikt om patient önskade ambulanstransport, trots att ambulanssjuksköterskan inte 
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bedömde det nödvändigt. Att vid dessa tillfällen ta med patienten i ambulansen kunde 

bli ett sätt att lösa situationen. En informant uppgav sig aldrig lämnade patienten om 

inte samförstånd i frågan kunde uppnås: 

 

”Det ingår inte i mitt jobb att gå i konflikt med mina patienter. Det handlar 

om att hänvisa dem till rätt vårdnivå och att de förstår varför 

rekommendationen ibland blir att de inte “får” åka ambulans till sjukhuset.” 

(Informant 13) 

 

Att inte få bekräftelse av patienten att de behövde följa med ambulansen till 

akutmottagningen upplevdes också otillfredsställande för ambulanssjuksköterskorna. 

Flera ambulanssjuksköterskor uppgav att det inte kändes bra när patienten inte ville 

följa ambulanssjuksköterskans rekommendationer. Patientens självbestämmande var 

dock viktigt för ambulanssjuksköterskan. Att få bekräftelse från sin kollega i sitt beslut 

var viktigt och det upplevdes svårt när man hade olika uppfattningar. Kollegan kunde 

upplevas svårpåverkad om denna bestämt sig för att kvarlämna patienten. Visade det sig 

i efterhand att patienten hade ett behov av ambulanstransport kunde 

ambulanssjuksköterskan känna förargelse över att inte lyckats framföra sin bedömning 

och uppfattning till kollegan, vilket illustreras av nedanstående citat: 

 

”Lita på din magkänsla och stå på dig om kollegan misstycker” (Informant 

10) 

 

Ambulanssjuksköterskorna kunde även känna att de inte blev bekräftade av andra 

sjukvårdsaktörer. Erfarenhet av att kommunsjuksköterska varit påstridig för 

ambulanstransport fanns, trots att ambulanssjuksköterskan från ambulansen gjort 

bedömningen att transport inte var det bästa för patienten: 

 

”Anledning till obehaget var en påstridig, otrevlig kommun.ssk som krävde att 

pat skulle in pga vårdplanering behövdes” (Informant 23)  

 

En frustration förekom bland ambulanssjuksköterskorna över att bli utlarmade från 

larmcentralen till vad de upplevde som banala sjukdomstillstånd. Att larmcentralen 

utlovat transport innan den prehospitala bedömningen upplevdes kunna ge ilska 

inombords hos ambulanssjuksköterskan. 

 

4.1.2 Att känna behov av förankring och stöd 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev hur de erfor stöd och förankring som var 

tillfredställande respektive bristfälligt. Detta stöd och förankring fanns inom den egna 

kliniken, från kollegor och från riktlinjer. Ett behov av stöd utanför den egna kliniken 

såsom förståelse och stöd från allmänheten och andra aktörer inom sjukvården fanns. 

Detta visade att ambulanssjuksköterskorna hade ett upplevt behov av förankring och 

stöd i sitt arbete. 
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4.1.2.1 Stödet och förankringen från egna organisationen 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att stödet inom den egna organisationen var 

viktigt. En majoritet av ambulanssjuksköterskorna uttryckte att de behövde ett bättre 

läkarstöd. Det framkom att ambulanssjuksköterskorna har ett stort behov av tydligt 

läkarstöd av läkare som är bekanta med hur ambulanssjukvården fungerar. Antingen att 

läkaren fanns tillgänglig via telefon, eller att läkaren kunde komma ut på plats vid 

tveksamma fall. En av ambulanssjuksköterskorna skrev:  

 

“Jag tror att vi behöver (vet!) att ett läkarstöd är oundvikligt för att vi ska 

känna oss trygga. Läkaren ska då vara bekant med vård arbete och vår 

arbetsmiljö för att ge bra råd och stöd. Mobila team med läkare kan vara ett 

alternativ.” (Informant 4) 

 

Några av ambulanssjuksköterskorna beskrev att de upplevde riktlinjerna som ett 

tillfredställande stöd. De beskrev att PM, behandlingsriktlinjer och AMLS gav dem en 

bra hjälp i beslutet att patienten inte medföljer i ambulansen. Några av 

ambulanssjuksköterskorna var av annan åsikt. De beskrev att de inte upplevde ett 

tillfredställande stöd och hade behov av mer stöd från riktlinjer och PM. Det framkom 

att det fanns behov av tydligare riktlinjer och hur viktigt stödet av bra riktlinjer är. 

Önskemål om bedömningsbil dygnet runt fanns och även önskemål om 

psykiatriambulans. Dessa resurser bedömdes kunna ge stöd och avlasta verksamheten. 

Flertalet av ambulanssjuksköterskorna beskrev ett behov av feedback på de patientfallen 

de handlagt. Antingen genom att de kunde få läsa patientens journal eller att de fick 

feedback av ambulansläkaren. 

 

4.1.2.2 Stödet utanför den egna organisationen 

Många av ambulanssjuksköterskorna beskrev att de upplevde samarbetet och stödet från 

andra aktörer som bristfälligt. Många upplevde att de behövde bättre stöd från 

vårdcentralerna, kommunerna och hemsjukvården. En av ambulanssjuksköterskorna 

beskrev hur patienter de bedömde ibland behövde ökad tillsyn av hemtjänsten och 

ibland hjälp av hemtjänsten att kontakta och komma till vårdcentralen. Denna upplevde 

ett behov av ökat stöd från kommunen. En ambulanssjuksköterska skrev sig ha blivit 

anmäld när stödet från en sjuksköterska i kommunen brustit, ambulanssjuksköterskan 

skrev:  

 

“Har ett fall där jag ber en ssk från kommunen att se till att patienten kom till 

vårdcentralen. Efter att jag talat personligen med henne. Detta gjordes ej och 

jag blev anmäld av hennes chef. Det tog ett år att reda ut…” (Informant 17) 

 

Några av ambulanssjuksköterskorna beskrev även att de erhållit bra stöd från andra 

aktörer. En annan ambulanssjuksköterska beskrev sig fått ut personal från primärvården 

som hjälpt patienten i hemmet och detta var ambulanssjuksköterskan tillfredställd med. 

Några av ambulanssjuksköterskorna beskrev att de hade behov av att kunna boka in 
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patienter till vårdcentralen men blivit nekade detta. En av ambulanssjuksköterskorna 

skrev: 

 

“Jag skulle önska mig att ha bättre sammarbete med primärvården då vissa 

pat behöver uppsöka läkare dagen efter för ny bedömning eller undersökning, 

men ibland nekas läkartider på hälsocentralen.” (Informant 9) 

 

4.1.3 Att agera som grindvakt i samband med den prehospitala bedömningen 

Det framkom att ambulanssjuksköterskorna hade olika erfarenheter av att lämna 

patienter hemma och dessa erfarenheter gjorde att det fanns olika synsätt på hur de 

skulle agera i situationer där patienten inte uppfyllde behovet av ambulanstransport. 

 

4.1.3.1 Egna rollen i resurshushållningen av tillgängliga ambulanser 

De flesta ambulanssjuksköterskor uppgav att de upplevde det som en viktig 

arbetsuppgift att hänvisa patienter till annan vårdnivå än ambulanstransport om de 

bedömde detta som befogat. De erfor att det sällan var några problem med att hänvisa 

patienter och nödvändigt då det underlättade för patienten, sjukvården och det höll 

ambulanser tillgängliga för de som verkligen behövde ambulanssjukvård. De beskrev att 

de upplevde det som tillfredsställande när sjukvårdsresurserna användes rätt. En 

ambulanssjuksköterska skrev:  

 

“Ett tillfälle som sparar energi och tid åt båda patienten som får det bättre på 

annan instans än akm. Samt det faktum att vi inte tar pat till akm = sparar 

kraft o energi åt sjukvården + att de som verkligen behöver hjälp får den. … 

Dessa tillfällen är man nöjd och tillfreds … Mkt bra med detta mandat. En 

nödvändighet, annars risk för kollaps på akm.” (Informant 11) 

 

Några ambulanssjuksköterskor uppgav att de upplevde att beslutet att lämna kvar 

patienten togs oftare när det var långa avstånd till en öppen akutmottagning. En 

ambulanssjuksköterska uppgav att mindre erfarna ambulanssjuksköterskor inom 

ambulansen upplevdes mer våghalsiga i att lämna kvar patienterna än mer erfarna 

ambulanssjuksköterskor. Ytterligare en informant uppgav att det fanns en risk för 

tävlingstänk om vem som kvarlämnade flest patienter:   

 

”Det får inte bli en tävling i vem som lämnar flest pat hemma. Man måste se 

utifrån pats. och anhörigas förmåga att hantera situationen.” (Informant 2) 

 

4.1.3.2 Vikten av bemötandet i att inte ta med patienten 

Ambulanssjuksköterskorna tyckte det var viktigt att känna empati för patienten. De 

beskrev att de förstod patientens oro och tog patienten på allvar. 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde det viktigt att patienten var trygg och beskrev hur 

de ingav en trygghet och minskade patientens oro och otrygghet. Ofta kunde de få 

patienten trygg genom att pedagogiskt informera han/hon om deras bedömning. Några 

av ambulanssjuksköterskorna beskrev detta som svårt och att de inte alltid lyckades 
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även om det eftersträvades. Ambulanssjuksköterskorna erfor det viktigt att de var lugna, 

professionella och sakliga i sitt agerade, särskilt om patienterna var oroliga. En av 

ambulanssjuksköterskorna skrev:  

 

“Lugnt bemötande mot pojken och föräldrarna. Kontroll av vitalparametrar 

A-E. Åtgärdar sårskadan. Viktigt med information till föräldrarna och att de 

känner sig trygga med beslutet” (Informant 20) 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie har en kvalitativ induktiv ansats där data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Datan insamlades via frågeformulär med öppna frågor. 

Kvalitativ metod valdes då författarna ville studera ambulanssjuksköterskans 

erfarenheter (Henricsson & Billhult, 2012). Induktiv ansats valdes då författarna 

eftersträvade en förutsättningslös förståelse för informanternas subjektiva erfarenheter. 

Risk fanns ändock att författarnas egna värderingar och åsikter kan ha färgats av på 

studien (Forsberg & Wengström, 2016). Frågeformulär valdes då författarna önskade 

erhålla ett stort underlag med en så bred bild av fenomenet som möjligt. Enligt Polit och 

Beck (2012) är det en fördel att använda frågeformulär då det ökar anonymiteten och 

kan minska biasen. Informanterna får tid på att tänka igenom svaren jämfört med en 

intervju då svaren måste komma fram under intervjun. Om intervju istället hade valts 

kunde informanterna antagligen valt att inte delge känslig information då båda 

författarna är kända av informanterna genom att de genomför sin verksamhetsförlagda 

utbildning i Blekinge och har sökt anställning på ambulansstationerna efter genomförd 

specialistutbildning. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) kan frågeformulär bidra till 

att informanterna besvarar frågorna annorlunda jämfört med intervjuer där författarna 

ställer frågorna. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan frågeformulär 

användas för att hålla en distans till informanterna i studien. Detta kan öka 

tillförlitligheten till materialet att frågeformulär med öppna frågor valdes istället för 

intervjuer (ibid). Hade intervjumetod valts istället hade informantantalet blivit betydligt 

mindre, men även kunnat erbjuda en mer djupgående bild av fenomenet med 

följdfrågor, vilket är svårt när frågeformulär använts (Priebe & Landström, 2012). 

Frågeformuläret granskades och testades på ett fåtal personer som inte ingick i studien 

innan den skickades ut. Enligt Polit och Beck (2012) kan det ge en ökad trovärdighet 

om frågeformulär testas före studiens genomförande för att utröna om frågorna 

uppfattades som avsett, så kallad face validity. 

Både sjuksköterskor med grundutbildning och specialistutbildning valdes att inkluderas 

i studien. Av sjuksköterskorna som arbetade inom Landstinget Blekinge var det cirka 35 

% som hade specialistutbildning (Personalhandläggare E. Petersson, personlig 

kommunikation, 21 januari, 2016). Av de sjuksköterskor som valde att delta i studien 

var det enbart 13 stycken som hade specialistutbildning med inriktning 

ambulanssjukvård. Uteslutning av sjuksköterskor som inte hade specialistutbildning 

med inriktning ambulanssjukvård bedömdes ha inverkat negativt på antalet möjliga 
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respondenter och därmed minskat tillförlitligheten i resultatet. Detta gjorde att urvalet 

inkluderade alla sjuksköterskor, något som kan styrka studiens trovärdighet. 

Att enbart Blekinge valdes var som tidigare nämnt relaterat till att behandlingsriktlinjer 

och kriterier för när beslut får tas att patienten inte medföljer i ambulanser skiljer sig åt 

mellan landstingen. Detta kan påverka studiens överförbarhet negativt då studien enbart 

inriktat sig på Blekinge. 

Författarna har enbart förförståelse inom fenomenet att patienten ej medföljer 

ambulansen genom dem erhållit inom sin specialistutbildning. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) påverkar författarnas förförståelse resultatet genom att de 

analyserat materialet och skrivit resultatet. Enligt Priebe och Landström (2012) är det 

viktigt att författarnas förförståelse framkommer i studien, detta för att läsarna ska förstå 

vad av förförståelsen som möjligen kan ha påverkat resultatet och analysförfarandet. Så 

läsaren därmed kan göra en bedömning om studiens resultat är trovärdigt eller allt för 

färgat av författarnas förförståelse (ibid). För att undvika att färga resultatet med 

förförstålse och för att stärka verifierbarheten har författarna använt citat för att bestyrka 

det i resultatet som de skrivit (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studiens 

giltighet kan avse resultatets stabilitet över tid. För att öka resultatets giltighet har 

tidpunkten för datainsamlandet redovisats (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysen genomfördes av båda författarna ihop, vilket är en styrka enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Författarna diskuterade och ifrågasatte kritiskt de framväxande 

underkategorier, kategorier, undertema och tema i en process där handledaren deltog 

genom att hon läste genom och blev införstådd i resultatet och kom med synpunkter. 

Något som enligt Thorén-Jönsson (2012) kan validera och stärka trovärdigheten, då 

 olika kategorierna och tema och diskuterades fram och tillbaka. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att studera ambulanssjuksköterskans erfarenheter i samband med att patienten 

inte medföljer ambulansen efter en prehospital bedömning. Dessa erfarenheter 

betraktades utifrån ambulanssjuksköterskornas perspektiv med utgångspunkt i studiens 

teoretiska referensram. Utifrån data som insamlades formulerades ett övergripande 

tema: Att fungera som grindvakt med behov av stöd och förankring i sina beslut. 

Studiens resultat visade på att ambulanssjuksköterskorna uppfattade det som en 

arbetsuppgift att kunna triagera patienterna korrekt och fatta beslut om när 

ambulanstransport var befogat eller inte. Denna arbetsuppgift gav 

ambulanssjuksköterskan en grindvaktsroll in till ambulansen. För att känna 

tillfredställelse i sina beslut behövde ambulanssjuksköterskorna stöd och förankring 

som grund. Brist på stöd och förankring riskerade leda till osäkerhet hos 

ambulanssjuksköterskan.   

I föreliggande studie har det framkommit att ambulanssjuksköterskorna kunde uppleva 

en oro när de inte riktigt hade kontroll över situationen, exempelvis när patienten tog 

beslutet att inte medfölja patienten även om ambulanssjuksköterskan bedömde att 

patienten borde ha följt med. I en svensk studie av Svensson och Fridlund (2008) hade 

ambulanssjuksköterskan även en oro när de inte hade kontroll över situationen. 
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Det framkom i föreliggande studie att ambulanssjuksköterskorna erfor det viktigt att bli 

bekräftad av sin kollega, något som Svensson och Fridlund (2008) påvisade i sin studie. 

Där påvisades att ambulanssjuksköterskorna kan uppleva en oro när de inte har 

förtroende för sin kollega. Gibson och Bamford (2001) har påvisat att bekräftelsen från 

kollegor är en viktig beståndsdel i arbetet. Bekräftelsen kan leda till ett utvecklande av 

yrkesrollen. En informant i föreliggande studie beskrev att det kunde finnas prestige i 

att lämna patienter hemma och detta kunde göra att nyare ambulanssjuksköterskor 

kände sig duktiga av att lämna kvar patienter som ligger på gränsen för att erbjudas 

ambulanstransport eller inte, detta för att möjligtvis erhålla bekräftelse från kollegorna. 

Detta kan påvisa att om de nyare ambulanssjuksköterskorna inte ges bekräftelse så 

kommer de inte utvecklas utan kommer, som Svensson och Fridlund (2008) också 

påvisar, ha en tendens att vara mindre oroliga för patientens sjukdomsutveckling 

jämfört med mer erfarna ambulanssjuksköterskor. Detta eftersom de mer rutinerade 

ambulanssjuksköterskorna kan ha mer erfarenhet av hur patienten kan försämras.  En 

viss oro kan alltså vara positivt, då ambulanssjuksköterskan kan bli mer skärpt och 

noggrann jämfört med om ambulanssjuksköterskan inte hade en viss oro. Resultaten i 

föreliggande studie bekräftar detta då mindre erfarna ambulanssjuksköterskor kunde 

uppfattas mer våghalsiga i sina beslut om att lämna kvar på plats än mer erfarna 

ambulanssjuksköterskor. 

I föreliggande studie framkom det svåra i att bedöma patienter utan att dela ett 

gemensamt språk. Att inte kunna kommunicera kunde göra ambulanssjuksköterskan 

osäker på om all information framgått i samtalet med patienten. Risken fanns att 

väsentlig information på endera hållet inte nått fram. Sådana språkbarriärer har även 

beskrivits av Hultsjö och Hjelm (2005). I deras studie framkom att migranter hade 

begränsade kunskaper om det svenska sjukvårdsystemet och ringde efter ambulans 

eftersom de inte visste vart de skulle vända sig. Detta ledde till att ambulansen åkte ut 

till patienter som inte behövde vårdnivå ambulanstransport.  I linje med detta visar 

föreliggande studie att det möjligen finns ett behov av bättre tillgång på stöd i form av 

tolkar för att kunna kommunicera med patienten och anhöriga. Detta behövs för att 

optimera bedömningen och triageringen av patienten till rätt vårdnivå inom både 

larmcentral och ambulansverksamhet. 

Ambulanssjuksköterskorna i studien beskrev att de kunde uppleva en ilska när de blev 

utlarmade på vad de ansåg vara banala sjukdomstillstånd eller när larmcentralen utlovat 

ambulanstransport redan innan ambulanspersonal gjort sin bedömning. I en studie av Ek 

och Svedlund (2015) skickades fler ambulanser ut då larmcentralens operatörer 

upplevde en ökad press på sig efter ett medialt uppmärksammat fall med en 23-åring 

som inte erhöll ambulans i tid och avled. Detta tyder på att det kan finnas en tendens till 

övertriagering från larmcentraler grundat på en rädsla att bli åtalad om ambulans inte 

skickas ut, vilket kan förklara upplevelsen informanterna i föreliggande studie hade av 

att bli utskickad på banala larm. Rädslan för att göra misstag hos SOS-operatören kan 

således leda till ett överutnyttjande av akutsjukvårdens begränsade resurser (ibid). För 

informanterna i föreliggande studie kunde detta yttra sig i att man upplevde 

larmcentralens triagering som bristfällig och ett bättre triageringssystem efterfrågandes 

från SOS. 
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I en studie av Beillon et al. (2009) påvisades att patienter oftare lämnades hemma vid 

längre avstånd, något som dock kan ha samband med att patienter som har längre 

avstånd till sjukhus har en tendens att inte ringa ambulansen lika ofta som de som har 

kortare avstånd. Detta kan tyda på att patienter som har långt till akutmottagningen 

erhåller en annorlunda bedömning vid behovet av ambulanstransport. I föreliggande 

studie har det framkommit att längre avstånd till öppen akutmottagning kan ge en 

tendens att patienten inte medföljer ambulansen i samma utsträckning jämfört med om 

en öppen akutmottagning legat nära. Anledningen till detta kan vara som både 

föreliggande studie och Beillon et al. (2009) påvisar i sin studie, att det är viktigt att 

upprätthålla en beredskap med lediga ambulanser för patienter som verkligen behöver 

vårdnivån ambulanssjukvård och ambulanstransport. 

Enligt Richards, Stephen, & Ferrall (1999) kan icke medicinskt motiverade 

ambulanstransporter vara ett betydande problem för patienten, akutmottagningen, 

patienten och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv när ambulans inte finns tillgänglig 

för den som mest behöver den. I en studie av Ek & Svedlund (2015) finns exempel på 

när SOS varit tvungna att skicka ut taxi till svårt sjuka patienter i behov av ambulans. 

Detta visar på att ambulansresurserna är begränsade, något som 

ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie var medvetna om. 

Ambulanssjuksköterskorna hade olika synsätt på detta, antagligen för att det kan vara en 

svår balansgång för ambulanssjuksköterskorna i ambulansen i deras funktion som 

grindvakt. I denna funktion som grindvakt ska hänsyn tas till den patient som vårdas för 

stunden, men även till det övergripande ansvaret att hålla ambulanser omedelbart 

tillgängliga för den med störst behov av ambulanssjukvård. 

Enligt Dahlberg et al. (2003) måste akutsjukvården vid snabba lägen prioritera det 

medicinska perspektivet, vilket gör att patientperspektivet och därmed 

livsvärldsperspektivet kan bli underordnat. Men det är fortfarande en viktig prioritering 

utefter de medicinska förutsättningarna som råder. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

har ambulanssjuksköterskor med vårdvetenskapligt förhållningssätt patientens värld i 

fokus. Ambulanssjuksköterskan vill förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

erfars av och inverkar på patienten. I föreliggande studie tycks 

ambulanssjuksköterskorna ta stor hänsyn till patientperspektivet och ha en vilja att göra 

det bästa för patienten. Ambulanssjuksköterskan var mån om att patienten skulle känna 

sig trygg i att kvarstanna på plats och när ambulanspersonal och patient hade delade 

uppfattningar om behovet av ambulanstransport fanns en önskan om samsyn. 

Ambulanssjuksköterskan hade också en vilja av att hjälpa patienter även om det tycktes 

som deras besvär låg utanför ambulansens verksamhetsområde. Detta tyder på att 

ambulanssjuksköterskorna kunde se hur det var för just denna individ att vara sjuk och 

se in i patientens livsvärld. 

I föreliggande studie har det framkommit att ambulanssjuksköterskorna tycker det är 

viktigt att de inte tar med alla patienter rakt av utan att de agerar grindvakt och försöker 

enbart tar med sig de patienter som behöver eller kan behöva ambulanstransport. 

I Norge finns exempel på en grindvaktsfunktion före besök på akutmottagningen. Enligt 

Bjørnsen, Uleberg och Dale (2012) kan det bli att belastningen på akutmottagningen 

med icke medicinskt motiverade besök minskar än i jämförelse med om 

grindvaktsfunktionen inte existerar. Detta kan påvisa att ambulanssjuksköterskorna i 
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ambulansens roll som grindvakt minskar de icke medicinskt motiverade 

ambulanstransporterna och akutmottagningsbesöken. 

Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det inte alltid möjligt att genomföra allt som är 

medicinskt möjligt. Fördelning och ransonering måste göras mellan personer för att 

uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på att den som har störst behov av vården ska 

ges företräde (Ferraz-Nunes, Karlberg & Bergström, 2007; Hälso- och sjukvårdlagen, 

1982:763). Några av ambulanssjuksköterskorna gav uttryck för att de erfar en rädsla 

över att bli anmälda. I en studie av Halter, et al. (2011) påvisas det att 

ambulanssjuksköterskan i många fall väljer att erbjuda patienten ambulanstransport för 

att undvika att göra fel eller bli anmälda (ibid). Detta kan påvisa att 

ambulanssjuksköterskan tar det säkra före det osäkra. Något som kan vara bra ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv då ett visst övertriage är ett måste för att inte missa patienter 

som annars skulle fara illa men samtidigt försöka spara på resurserna så rätt patient 

erhåller rätt vård genom att inte övertriagera för mycket (Ek & Svedlund, 2015; 

Widegren, 2012). 

Denna studie kan bidra till att belysa ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av 

fördelningen och ransoneringen av dessa resurser, så de räcker till de patienter som 

behöver dem mest. 

  

6 SLUTSATS 

I Sverige är upp till var tredje ambulanstransport inte medicinskt motiverad och 

ambulansuppdragen har de senaste fyra åren ökat med cirka 60 % i Blekinge. Det 

innebär att ambulanssjuksköterskorna har en viktig uppgift i att agera grindvakt och 

sträva efter att enbart ta med patienter som behöver eller förmodas behöva 

ambulanstransport. Ambulanssjuksköterskorna i Blekinge upplevde det svårt men 

viktigt att kunna agera grindvakt i användandet av ambulanstransporter. Det fanns en 

tydlig vilja bland ambulanssjuksköterskorna att ambulanstransporterna skulle vara 

medicinskt motiverade.  

För att minska ambulanssjuksköterskornas osäkerhet och för att tillgodose att inte 

medicinskt omotiverade ambulanstransporter genomförs kan bättre riktlinjer behövas. 

Även stöd från läkare som är insatta i ambulansens arbetsmiljö och arbetsmetoder 

behövs för att minska ambulanssjuksköterskornas osäkerhet i att besluta om 

ambulanstransportbehov föreligger eller inte. Studien tycks visa på att ett välfungerande 

läkarstöd skulle kunna resultera i för ambulanssjuksköterskan säkrare prehospitala 

bedömningar och därmed ett effektivare utnyttjande av Landstinget Blekinges 

ambulanser.  Med tanke på ökningen av antalet ambulansuppdrag i Blekinge, liksom 

övriga Sverige, kommer detta vara en viktig fråga för framtiden. Mer forskning behövs 

inom detta område, bland annat för att förbättra riktlinjer och stödfunktioner för 

ambulanssjuksköterskan i den ibland komplexa situationen då beslut ska fattas att 

patient inte ska medfölja ambulans. 
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga A Frågeformulär 

 
 

Hej! 
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildning med inriktning 

ambulanssjukvård. Inom vår utbildning ingår det att vi ska skriva en magisteruppsats.  

Vi har valt att skriva en kvalitativ enkätstudie där syftet är att beskriva sjuksköterskan i 

ambulansens upplevelse av att ta beslutet om att lämna kvar patienten på plats efter en 

prehospital bedömning, då det finns ett behov av att studera inom detta område. 

 

 

Vi inriktar oss till sjuksköterskor, grundutbildade och specialistutbildade med 

erfarenheter av att ha tagit beslutet om att lämna kvar patienten på plats efter en 

prehospital bedömning.  

                       

Resultaten kommer att presenteras i en magisteruppsats där inga individuella resultat 

kommer att kunna identifieras.  

 

Inskickande av enkäten är helt frivilligt.  

Enkäten fylls i anonymt. 

 

När du fyller i enkäten är det dina upplevelser som efterfrågas. Svara gärna så utförligt 

och detaljerat det går, men tänk på att det inte finns några rätt eller fel svar på frågorna. 

Dina svar är värdefulla även om du inte besvarar alla frågorna. 

Använd gärna baksidan av pappret om du inte får plats med dina svar! 

 

Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras inlåst alternativt under 

tillsyn. Efter att magisteruppsatsen är klar kommer enkäterna att destrueras. 

 

Sista svarsdatum är XX/XX –dagen. 

Tack för ditt bidrag! 

 

 

Johannes Bülow  

Ambulanssjuksköterskestudent Email: jb223hw@lnu.student.se  

Linnéuniversitetet Växjö  Telnr: 073x-xxx xxx 

 

Gustaf Krigström  Email: gk222ee@lnu.student.se 

Ambulanssjuksköterskestudent Telnr: 073x-xxx xxx 

Linnéuniversitetet Växjö 

 

Handledare   Email: sofia.backaberg@lnu.se 

Sofia Backåberg  Telnr: 0470-xx xx xx 

Universitetsadjunkt   

Linnéuniversitetet Växjö 

 

 

mailto:jb223hw@lnu.student.se
mailto:gk222ee@lnu.student.se
mailto:gk222ee@lnu.student.se
mailto:sofia.backaberg@lnu.se
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Personliga uppgifter 

Ringa in din ålder. 

 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

         

Ange din könstillhörighet. 

 

Vilken är din utbildningsnivå, grundutbildning/specialistutbildning, om 

specialistutbildning, vilken/vilka?  

 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?  

 

Hur många år har du arbetat som sjuksköterska inom ambulansen? 

 

Beskriv kortfattat en händelse som du upplevde som bra, där du tagit beslutet att 

lämna patienten kvar på plats efter en prehospital bedömning. 

 

Hur upplevde du att du agerade i samband med ovanstående händelse när du tog 

beslutet att lämna patienten kvar på plats? 

 

Beskriv dina känslor över denna händelse. 

 

Beskriv kortfattat en händelse som du upplevde inte var så bra, där du tagit beslutet 

att lämna patienten kvar på plats efter en prehospital bedömning. 

 

Hur upplevde du att du agerade i samband med ovanstående händelse när du tog 

beslutet att lämna patienten kvar på plats? 

 

Beskriv dina känslor över denna händelse. 

 

Hur ser du på att du ibland kan behöva ta beslut att lämna patienten kvar på plats, 

efter en prehospital bedömning? 

 

Vad anser du kan förändras när det gäller att ta beslutet om att lämna patienten kvar 

på plats? 

 

Har du några övriga funderingar och tankar som du skulle vilja dela mer dig av 

kring att lämna patienten kvar på plats? 

 

När du är färdig med enkäten så lägger du den i det bifogade föradresserade 

svarskuvertet och skickar den med internposten till oss. 
Tack för din medverkan! 
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8.2 Bilaga B Exempel på analysförfarande 
 

Meningsenhet Kondenserad 
Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Undertema Tema 

Det händer 

mer och mer 

att jag lämnar 

hemma de 

som söker 

asyl o ringer 

efter 

ambulans för 

att de inte vet 

var de ska ta 

vägen. Det rör 

sig ofta om 

barn med 

feber eller 

vuxna med 

halsont. P.g.a 

språksvårighet 

är det aldrig 

helt bra att 

lämna de 

hemma efter 

bedömning, 

eftersom jag 

aldrig vet om 

att 

informationen 

har kommit 

fram i från de 

till mig o 

tvärtom. 

att 

asylsökande 

inte vet var de 

ska vända sig 

och ringer då 

ambulans för 

halsont eller 

feber. 
inte är helt bra 

att lämna 

hemma vid 

språksvårighet

er då jag aldrig 

vet om 

informationen 

går fram. 

Språkhinder 

påverkar att 

det inte känns 

helt bra då 

informanten 

inte vet om 

kommunikatio

nen går fram 

Osäkerhet pga 

språkbarriär 
Att vara 

osäker 
Att vara 

säker men 

känna oro i 

den 

prehospital

a 

bedömning

en 

Att 

fungera 

som 

grindvakt 

med 

behov av 

stöd och 

förankrin

g i sina 

beslut 

Tyvär har vi 

ingen 

möjlighet till 

läkarstöd. Vi 

vill självklart 

kunna gardera 

oss så bra det 

går 

Ingen 

möjlighet till 

läkarstöd. vilja 

säkerställa sitt 

beslut i största 

möjliga mån. 

Avsaknad 

läkarstöd 
vill kunna 

gardera oss så 

bra det går 

Behov av 

läkarstöd 
Stödet och 

förankring

en från 

den egna 

organisati

onen 

Att känna 

behov av 

förankring 

och stöd 
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8.3 Bilaga C Egengranskning 

  



  
 

IX 

 



  
 

X 

8.4 Bilaga D Information och godkännande av chef  

 
 
Hej                     
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildning med inriktning 

ambulanssjukvård. Inom vår utbildning ingår det att vi ska skriva en magisteruppsats.  

Vi har valt att skriva en kvalitativ enkätstudie med syftet att beskriva sjuksköterskan i 

ambulansens upplevelse av att ta beslutet om att lämna kvar patienten på plats, efter en 

prehospital bedömning. 

 

Vi skulle vilja använda 5-10 minuter på ett eller flera morgonmöten med personalen för 

att informera om vår studie och enkäten, därefter kommer vi lämna kvar ett antal 

enkäter med bifogade svarskuvert.  

Enkäterna kommer ligga kvar på plats i cirka en veckas tid och därefter kommer vi ta 

bort dessa enkäter. 

  

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare. 

 

Vi avser härmed att inhämta ert skriftliga tillstånd att genomföra denna enkätstudie. 

 

 

___________________________   __________________ 

Namnunderskrift   Ambulansstation/Ort 

 

__________________________  __________________ 

Namnförtydligande   Datum 

 

 

Johannes Bülow  

Ambulanssjuksköterskestudent Email: jb223hw@lnu.student.se   

Linnéuniversitetet Växjö  Telnr: 073x-xxx xxx 

 

Gustaf Krigström  Email: gk222ee@lnu.student.se 

Ambulanssjuksköterskestudent Telnr: 073x-xxx xxx 

Linnéuniversitetet Växjö 

 

 

Handledare 

Sofia Backåberg  Email: sofia.backaberg@lnu.se  

Universitetsadjunkt  Telnr: 0470-xx xx xx 

Linnéuniversitetet Växjö 
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