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Abstrakt 
 

Bakgrund Befolkningen i Sverige ökar och andelen äldre ökar. Detta leder till ett ökat 

sjukvårdsbehov, som samhället måste tillgodose. Detta har lett till höjda krav på rätt 

resurs till rätt uppdrag. Överbelastningen på våra akutmottagningar i Sverige har 

eskalerat dramatiskt de sista åren. Det är en allvarlig situation, då det försämrar 

patientsäkerheten och vårdkvalitén. Av tradition har ambulansen oftast kört in alla 

patienter till akuten. Där behövs ingen tidsbokning och det är öppet dygnet runt. Om 

man kan få sjuksköterskor i ambulansen att lämna icke-akuta patienter till annan 

vårdnivå än akuten, skulle det generera stora vinster, både samhällsekonomisk och för 

den enskilda patienten.  

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

sjuksköterskan i ambulansen att lämna patienter på annan vårdnivå än akuten. 

Metod En kvalitativ enkätstudie med öppna frågor genomfördes på sju 

ambulansstationer i Kalmar län. Deltagare var sjuksköterskor med minst ett års 

erfarenhet av ambulansverksamheten. När enkäterna samlats in igen, genomgick de en 

manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat I resultatet framkom tre huvudkategorier som påverkade sjuksköterskorna: 

Samarbete, Befogenheter och Utsatthet. Deltagarna upplevde framför allt 

hälsocentralernas tillgänglighet som problematiskt. Mer samarbete, bättre öppettider och 

avsatta akuttider för ambulanspatienter framkom som faktorer som skulle förenkla de 

prehospitala arbetet. Men det framkom även faktorer som egen osäkerhet och bristande 

beslutsstöd/riktlinjer. Utsatta patientgrupper och sin egen utsatthet var andra faktorer 

som försvårade triageringen.  

Slutsats Studien tyder på att det finns flera aspekter som behöver förbättras, för att 

underlätta att lämna patienter till lämplig vårdnivå. Det finns en stor komplexitet och 

många saker för sjuksköterskan att väga in, när han eller hon ska ta beslut om vad som 

är bäst för både patienten och sjukvården i stort. Patientens och sjuksköterskans 

säkerhet måste komma först. Ogenomtänkta eller förhastade beslut prehospitalt, kan få 

förödande konsekvenser. 
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Inledning 
 

Befolkningen i Sverige ökar liksom andelen äldre ökar. Detta leder till ett ökat 

sjukvårdsbehov som samhället måste tillgodose. Andelen sjuka inom ramen för 

kommunal hemsjukvård växer, vilket leder till stigande efterfrågan av prehospital 

akutsjukvård och höjda krav på resurser i hela vårdkedjan. Det ökar kraven på rätt 

resurs till rätt uppdrag (Karlberg, 2009). En studie visar att ambulanstransporterna i 

Sverige eskalerar och antalet larm utan egentligt ambulansbehov har också vuxit 

(Hjälte, Suserud, Herlitz, Karlberg, 2007). Kravet på ambulanstransport från patienter, 

närstående eller omsorgspersonal stämmer inte alltid överens med behovet. Mitt intresse 

för uppsatsens ämne har väckts av den aktuella samhällsdebatten, där olika krav på 

förändringar inom akutsjukvården har börjar ställas. Endel landsting har t ex infört en 

kontroversiell avgift på ambulanstransporter, för att minska antalet obefogade resor med 

icke-akuta patienter som i sin tur ofta belastar akuten (Dagens Medicin 2015-03-07). 

Dagens medicin har vid upprepade tillfällen tagit upp Sveriges överbelastade 

akutmottagningar som ett stort patientsäkerhetsproblem. I januari i år rapporterade 

regeringens särskilda utredare för hur hälso- och sjukvårdens resurser ska effektiviseras 

Göran Stiernstedt, att han bland annat kommer lägga fram förslag på att införa 

remisstvång till akuten (SOU 2016:2). Min erfarenhet av att ha arbetat 14 år på 

akutmottagning är att ambulansen har som praxis, att köra in den som larmat 112 till 

akuten. Även patienter som skulle kunnat behandlats på annan vårdnivå alternativt 

stannat hemma. Jag vill ta reda på hur sjuksköterskor på ambulansen själva ser på detta 

och vilka förutsättningar de har att lämna patienter på annan vårdnivå än akuten. Vikten 

av att identifiera vilka faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskor att bistå patienter 

till rätt vårdnivå, är enligt Kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (2012) 

en viktig framtidsaspekt. Sjuksköterskor på ambulansen kommer att behöva ett större 

mandat, att ge de patienter med störst behov av sjukhusets specialistsjukvård företräde. 

 

1  Bakgrund 
 

1.1 Ambulansen förr och idag 

Ambulansverksamheten har genomgått en omfattande utveckling de senaste 40 åren. 

Från att ha varit en ren taxiverksamhet till dagens högt kvalificerade akutsjukvård. På 

1970-talet fanns inga sjuksköterskor i ambulanserna och man kunde endast erbjuda 

syrgas under transporten till sjukhuset. Då var det viktigaste att lasta och köra patienten. 

På 1970-talet började utbildade vårdare bemanna ambulanserna. Initialt handlade det 

om en 3-veckorsutbildning, som sedan utvecklades till 20 veckor. Den som på 1980-

talet genomgått 20-veckorsutbildningen fick benämningen ambulanssjukvårdare 

(Suserud & Haljamäe, 1997). Tillsynsmyndigheten som bestämmer över 

ambulansverksamheten är Socialstyrelsen, som 2005 beslutade att varje ambulans skulle 

vara bemannad av minst en sjuksköterska. Idag innefattar ambulanssjukvården att man 

kan påbörja avancerade sjukvårdsinsatser redan i patientens hem och under transport. 

Vilket innebär, att ambulansen idag är den första länken i vårdkedjan. Trots att 

specialistutbildningen inom ambulanssjuksvård funnits sedan 2001 (Högskoleverket, 

2010) är det inget formellt krav på att sjuksköterskan även ska ha denna 

specialistutbildning. Sjukvårdsutrustningen i ambulansen kombinerat med 

sjuksköterskans kompetens skapar stora möjligheter idag att triagera och styra patienter 

till rätt vårdinstans, vilket kan jämföras med tidigare då de flesta ambulansuppdrag 

slutade på akuten. Den medicinska kompetensen har ökat påtagligt genom bemanningen 
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av specialistsjuksköterskor i ambulanserna. Den ökade kompetensen borde innebära att 

ambulanssjukvården kan hänvisa och styra patienter direkt till lämplig vårdnivå 

(SOSFS, 2004).  

 

1.2 SOS Alarms prioriteringsnivåer 

Larmoperatören på SOS måste ha en viss säkerhetsmarginal och ska hellre överskatta 

patientens problem än tvärtom (Herlitz, Hjälte, Karlberg, Suserud, 2007). När någon 

behöver ambulans och ringer nödnumret 112 till SOS Alarm, prioriteras uppdraget efter 

det medicinska behovet, enligt ett medicinskt index. Eftersom indexet är symtombaserat 

måste larmoperatören på SOS utgå från de symtom uppringaren uppger. Det finns fyra 

typer av prioriteringsnivåer. Bedömer SOS operatören att tillståndet är livshotande eller 

potentiellt livshotande, betecknas uppdraget som ett ”Prio 1 larm”. Detta innebär att 

närmsta ambulans larmas, som kör med blåljus och sirener till patienten. ”Prio 2 larm” 

står för brådskande sjuktransport eller så kallad förtur. Här handlar det om att patienten 

är i behov av medicinsk hjälp, men tillståndet är ej livshotande. Ambulansen kör då inte 

med sirener och blåljus. Ambulanstransport där rimlig väntetid inte påverkar patientens 

tillstånd räknas som ”Prio 3 larm”. Slutligen finns ”Prio 4 larm”, som är planerade 

uppdrag, t ex transporter mellan sjukhus (Akademiska sjukhuset, 2008).  

 

Landstingen i Sverige har satt upp målet att 90% av alla prio 1 larm ska nå patienten 

inom 20 minuter. Internationellt kan det jämföras med England som lagstadgat 75% 

inom 8 minuter och i Kanada 90% inom 10-15 minuter. Sveriges nationella 

hjärtstoppsregister visar att tiden från larm till att ambulans nått fram ökat med 20% 

under de senaste 10 åren (Axelsson, Bremer, Hagiwara, Herlitz, Englund, 2011). Från 

den tid då SOS larmar en ambulans på ett uppdrag tills dess ambulansen meddelar sig 

disponibel igen, är den inte tillgänglig för SOS. Detta intervall benämns insatstid. I 

undantagsfall kan ambulans under insatstid bli omdirigerad av SOS till ett mer 

prioriterat uppdrag (Akademiska sjukhuset, 2008). 

 

1.3 Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

De sjuksköterskor som arbetar inom ambulansverksamheten kan vara 

allmänsjuksköterskor med 3-årig högskoleutbildning med eller utan en 1- årig 

specialistutbildning. I många landsting är inte kravet att specialistutbildningen ska vara 

inom ambulanssjukvård, utan man anställer även sjuksköterskor med andra 

specialistutbildningar. I Kalmar län finns två specialistutbildningar utöver ambulans för 

att få fast anställning inom ambulansen. Dessa är: anestesi och intensivvård. Men i t ex 

Helsingborg anställer man även distriktssköterskor och barnmorskor. I denna studie 

benämns alla sjuksköterskor som jobbar på ambulansen för sjuksköterskor. Att ge alla 

titeln ambulanssjuksköterska skulle bli fel, då det är en yrkesskyddad titel 

(Patientsäkerhetslagen 2010:659) I en sydamerikansk studie (Arreola-Risa, Vargas, 

Contreras, Mock, 2007) fann man att mortaliteten sjönk bland patienter efter att 

ambulanspersonalen fått utbildning. Detta berodde delvis på, att behandling kunde 

påbörjas på plats och under transport. 

Den situation som sjuksköterskor möter i den prehospitala vården, skiljer sig vanligtvis 

från den situation sjuksköterskan möter på sjukhus där läkare eller annan medicinsk 

kompetens finns till hands. Vårdmiljön i en ambulans kan ibland vara ytterst ogynnsam, 

vilket kan försvåra omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska inte bara kunna hantera akut 

sjuka eller skadade patienter i alla åldrar, utan också kunna agera som 

sjukvårdsledare/medicinskt ansvarig i skadeområden, använda 

kommunikationsutrustning som comradio, medicinteknisk utrustning i ambulansen, 
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överföra medicinsk data till sjukhuset och kontakta läkare på sjukhuset från bilen. 

Sjuksköterskan ska också kunna triagera patienter till rätt vårdnivå (Suserud, 2009). 

Enligt Socialstyrelsen (2012) innebär ambulanssjuksköterskans arbete en specialisering 

utöver det allmänna kunnandet och bygger på akutsjukvård, men inriktar in sig också på 

den prehospitala vården i ambulansen. Utifrån ambulansläkarens delegering ska 

ambulanssjuksköterskan självständigt kunna administrera och utvärdera effekten av de 

läkemedel som givits utefter gällande riktlinjer (Socialstyrelsen, 2012).  För att få 

administrera läkemedel i ambulans krävs liksom inom övrig hälso- och sjukvård, att det 

är en legitimerad sjuksköterska (SOSFS 2000:1)  

 

1.4 Sjuksköterskans prehospitala bedömning  

Sjuksköterskan måste ha ett öppet förhållningssätt och ett etiskt patientperspektiv. Detta 

innebär goda kunskaper i att bemöta patienter fördomsfritt och att kunna omvärdera sina 

bedömningar utefter patientens tillstånd. För att kunna göra en god klinisk bedömning 

krävs både en nyanserad förmåga och en god kompetens gällande både patofysiologi 

och diagnostiska aspekter av patientens kliniska symtom och sjukdom. Dessutom krävs 

en förståelse för patienten och närståendes sociala och emotionella hanteringsresurser 

och styrkor. I den prehospitala bedömningen ingår det att avgöra hur akut sjuk patienten 

egentligen är. Detta innebär bland annat att undersöka patientens vitala funktioner som 

andning, cirkulation och medvetande (Suserud & Svensson, 2009). Första intrycket och 

den primära bedömningen benämns av Berntsson och Hilding (2013) för 

”orienteringsfas” där sjuksköterskan försöker bilda sig en uppfattning om situationen 

och patienten. Här är omvårdnadsanamnesen en av grundstenarna inom akutsjukvården. 

Den går till så att sjuksköterskan samlar in uppgifter om bland annat symptom, 

sjukdomshistorik och det sociala för att bilda sig en helhetsbild av patienten. 

Bedömning av patientens tillstånd är en viktig del i den prehospitala vården och ligger 

till grund för eventuella medicinska behandlingar, men även till grund för vilken 

vårdnivå patienten är i behov av (Berntsson & Hilding, 2013). 

Det finns olika faktorer som påverkar sjuksköterskan i beslutet om vilken vårdnivå som 

är bäst för patienten. Beslutet måste ofta ske snabbt och baseras ofta på otillräcklig 

information om patienten. I många situationer befinner sig också sjuksköterskan bland 

åskådare på skadeplats eller närstående i hemmet, som kan utöva ett tryck på 

ambulanspersonalen. Detta kan resultera i att beslut tas som inte är baserade på det 

medicinska aspekterna. Lång erfarenhet av prehospital bedömning har dock visat sig ha 

stor inverkan, när det gäller att fatta beslut om vilken vårdnivå som ska tillämpas 

(Gunnarsson & Warren - Stomberg, 2009). 

Suserud och Svensson (2009) tar upp olika konceptutbildningar som finns för 

sjuksköterskor, som omfattar standardiserade undersöknings och behandlingsriktlinjer. I 

denna studie tas två av dessa med, AMLS (Advanced Medical Life Support) och 

PHTLS (Prehospital Trauma Life Support), som är aktuella när det kommer till 

bedömningen av vilken vårdnivå patienten ska till, alternativt stanna hemma. AMLS är 

en hjälp vid bedömningen av medicin-patienter. Som i alla primärbedömningar av 

patienter inleder man med ABCDE vilket står för: Airway, Breathing, Cirkulation, 

Disability och Exposure. Detta innebär att sjuksköterskan gör en första övergripande 

bedömning av patientens luftvägar, respiration, cirkulation och medvetandegrad. När 

eventuella livshotande tillstånd antingen åtgärdats eller uteslutits, går sjuksköterskan 

vidare i AMLS-konceptet med en beprövad och rekommenderad intervjumetodik. 

Denna görs för att utifrån symtombild finna en arbetsdiagnos. Här har sjuksköterskan 

ytterligare två bokstavskombinationer som stöd för minnet, för att inte glömma något i 

anamnesupptagningen, nämligen AMPLE (Allergies, Medicine, Previous medicin 
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history, Last eating, Events preciding) och OPQRST (Onset, Palliation, Quality, 

Radiation, Severity, Time (Suserud & Svensson, 2010). 

När det gäller trauma-patienter använder man istället PHTLS. Metoden handlar om att 

på ett strukturerat sätt omhänderta patienter som utsatts för trauma. Initialt är det 

ABCDE som gäller, som vid all prehospital bedömning. Fokus ligger på att snabbt 

identifiera de två mest kritiska problemområdena hypoxi och hypovolemi. 

Sammanfattningsvis omfattar PHTLS kinematik, undersökningsteknik, skallskador, 

toraxskador, spinalt trauma,buktrauma, muskel/skelettskador, brännskador, kylskador 

samt skador barn/äldre (Suserud & Svensson, 2010).  

 

Landstingen i Sverige har upprättat rekommendationer om gemensamma medicinska 

behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården. De beslutsstöd och riktlinjer 

ambulanssjuksköterskor har att följa är RETTS (Rapid Emergency Triage and 

Treatment System) och SLAS. RETTS är en svensk triageringsmodell, där både 

patientens sjukdomshistoria (ESS) och vitalparametrar sammantaget ger patienten en 

prioritering (färg), från omedelbart omhändertagande till lägst medicinsk risk. Färgerna 

går från röd som är den urakut sjuka patienten med livshotande tillstånd, till orange, gul, 

grön och till sist blå som inte är en patient för akutmottagningen (Göransson, Eldh & 

Jansson, 2008). SLAS (Sveriges medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare i 

samverkan) är behandlingsriktlinjer som publicerades första gången 2002. Dessa 

riktlinjer är inte avsedda att vara någon lärobok och är inte heller heltäckande för allt 

som sjuksköterskan kan möta prehospitalt. De är istället utformade för att vara en 

utgångspunkt och ett stöd för minnet (FLISA, 2011).  

 

1.5 Definition akut sjuk/skadad  

Akuta tillstånd är svårdefinierbara och kan uppfattas olika av olika sjuksköterskor, 

därför är det en svår och kontroversiell uppgift att fastställa. Socialstyrelsen (1995:1) 

förklarar akuta tillstånd som plötsligt uppkommen skada eller sjukdom som har ett 

snabbt förlopp och som kräver snabbt omhändertagande, som längst inom 24 timmar. 

Vad som är akut kan också vara olika beroende på om frågan ställs till patienten eller till 

sjuksköterskan. Enligt Holmberg och Fagerberg (2010) är det en högst subjektiv 

upplevelse. Hur patienten själv uppfattar symtombilden, kan skilja sig diametralt från 

den bedömande sjuksköterskan.  

 

Ahl, Nyström och Jansson (2006) beskriver patienter som in i det längsta avstår att ringa 

ambulans. De känner sig kränkta av att inte längre klara sig själva och att vara i behov 

av sjukvård. När människan till slut resignerar och bestämmer sig för att be om hjälp, så 

kan beslutet komma som en befrielse. Tillfredställelsen av att veta att hjälp är på väg, 

kan göra att symtomen minskar. Att då försöka vara till så lite besvär som möjligt, 

genom att klä på sig och möta upp ambulanspersonalen i hallen kan kännas viktigt. Det 

finns då en risk att ambulanspersonalen felbedömmer och förminskar patientens 

vårdbehov.  

 

Sjuksköterskan har sin kompetens och sina riktlinjer och befinner sig därmed i en mer 

objektiv position. Patienten å andra sidan, upplever sina symtom ur ett existensiellt och 

mer sårbart perspektiv. Här måste sjuksköterskans intellektuella syn på patientens 

symtom kunna möta patientens mer känslomässiga upplevelse av situationen. Det är en 

balansgång för sjuksköterskan att följa gällande riktlinjer, utan att bagatellisera och 

kränka en orolig patient (Holmberg & Fagerberg, 2010).  
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1.6 Patienter som lämnas i hemmet 

Genom åren har omhändertagandet och behandlingen av patienter i deras hem, blivit allt 

mer omfattande inom ambulanssjukvården. I ett PM från Akademiska (2008) finns 

följande riktlinje till sjuksköterskor: Om du bedömer att patienten utan risk kan stanna 

hemma är dokumentationen viktig, inklusive vitalparametrar och glukosmätning vid 

behov. Det är ditt ansvar att patienten lämnas hemma. I situationer då patienten absolut 

vill till sjukhus, kan ambulanspersonalen inte neka transport.  

En studie (Pålsson & Ström, 2014) visade att en tredjedel av de patienter som lämnades 

hemma, sökte sjukvården igen inom 48 timmar. I några enstaka fall hade patienten dött 

efter att ambulanspersonalen lämnat patienten hemma.Vid ett tillfälle som togs upp, 

hade ambulanspersonalen följt alla riktlinjer, ändå dog patienten dagen efter i hemmet. 

Detta var en multisjuk patient, där det är svårt att avgöra om patient kanske ändå avlidit, 

trots transport till sjukhus. Studien visade också att av 17% av SOS:s utlarmningar 

lämnades patienten hemma. De flesta av dessa klassades av SOS operatören som ”Prio 

1 larm” eller ”Prio 2 larm”. Detta innebär att en stor andel av patienterna är initialt 

felprioriterade av larmoperatören (Pålsson & Ström, 2014).  

 

1.7 Vad är rätt vårdnivå? 

Vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Patientens upplevelse av 

sitt vårdbehov ska beaktas samtidigt som vården ska betraktas i ett samhällsperspektiv 

(SOSFS, 2004). Socialstyrelsen skriver (2009) att ambulansverksamheten har ett stort 

ansvar att identifiera rätt vårdnivå för patienten. För att resurser ska utnyttjas så effektivt 

som möjligt, bör vården ges på den vårdnivå som är mest ändamålsenlig. Den 

övergripande målsättningen är, att alla patienter som inte behöver sjukhusets resurser 

ska handläggas av primärvården. Samhällsmedborgarna förväntar sig dock att 

akutmottagningen ska vara lättillgänglig 24 timmar om dygnet, utan föregående 

tidsbokning. Man ser det som en grundläggande trygghet i samhället (Beillon, 2010). 

Men för patienten finns stora vinster i att slippa långa väntetider på akuten. Enligt HSL 

(Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763) har alla patienter rätt till sjukvård, men har 

däremot ingen rätt att bestämma vårdnivån. Enligt Beillon (2010) finns dock brister 

inom hälso- och sjukvården, vilket man måste ta i beaktande. Till exempel 

begränsningar på tillgängligheten till primärvården. 

På 1177 kan man ta del av verksamheternas olika uppdrag eller målsättning med sin 

sjukvård. Akutens verksamhetsmål är att: ”ge god hälso- och sjukvård till patienter med 

sjukdom eller skada som är i akut behov av sjukhusets specialistresurser för diagnostik 

och behandling”. Primärvårdens verksamhetsmål är mera diffusa och definieras inte lika 

tydligt, utan i relation till sin omgivning och beskrivs som: ”hälso- och 

sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 

omvårdnad och förebyggande arbete och rehabilitering, som inte kräver sjukhusens 

medicinska och tekniska resurser”.  

Flera studier (Kilcoyne & Dowling, 2007; Bernstein et al., 2009) tar upp svårigheterna 

med överbelastade akutmottagningar. Detta har varit i fokus och belysts sen 1980-talet. 

Problemet reflekterar ett internationellt dilemma med överbelastade akutmottagningar 

som innebär en hög risk för medicinska misstag, långa väntetider och utgör därmed ett 

hot mot patientsäkerheten. Att patientsäkerheten är hotad framstår även i en australiensk 

undersökning (Mohsin, Forero, Ieraci, Bauman, Young, Santiano, 2007) ur en annan 

synvinkel. Där fann man att nästan 10% av de som söker på en akutmottagning går 
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därifrån utan att ha träffat en läkare. Anledningen var oftast för långa väntetider. Av 

dessa patienter sökt dock endast 12% akutsjukvård igen inom 7 dagar.  

 

En studie av Hoyle, Swain, Fake, Larsen (2012) visar att utbildningsnivån hos 

ambulanspersonalen har stor betydelse för vilken vårdnivå patienten kördes till. Hög 

utbildningsnivå gav färre resor till akutmottagningarna. Utnyttjandet av ambulans vid 

primärvårdsåkommor fann man ofta berodde på en missuppfattning hos patienter, 

angående vårdbehov och vårdnivåer. Wireklint-Sundström, Sjöstrand, Vicente (2009) 

skriver att vården måste tillhandahållas på den nivå som är mest ändamålsenlig och vara 

anpassad till vårdbehovet för den enskilda patienten. Wireklint-Sundström et al (2009) 

lyfter fram fyra prehospitala vårdnivåer: vårdnivå 1 akutmottagningen, vårdnivå 2 

primärvård, vårdnivå 3 behandling på plats hos patienten eller hjälp till egenvård och 

slutligen vårdnivå 4 hänvisning primärvård/kommun inom 24 timmar. Hjälte et al 

(2007) skriver att 64% av de patienter som omhändertas av ambulanssjukvården, söker 

vård mellan kl 06-18. Det är en tid då primärvården finns att tillgå och som kan svara 

för all hälso- och sjukvård som inte kräver akutsjukvårdens särskilda resurser. Carret, 

Fassa och Kawachi (2007) skriver att 24% som söker på akutmottagning skulle ha 

kunnat behandlats på alternativ vårdnivå.  

 

2  Teoretisk referensram 
 

Den rådande vårdideologin i Sverige har en humanistisk människosyn och etik. Detta 

innebär alla människors lika värde och rätt till sjukvård. I mötet mellan en patient som 

vill till akuten och sjuksköterskan som anser att hälsocentral eller till och med egenvård 

är bättre alternativ, uppstår det en konflikt. Sjuksköterskan ska i sin yrkesroll vara 

lyhörd och uppvisa medkänsla. Patienten ska också få tillräcklig information för att 

kunna ge sitt samtycke till vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Patientens livsvärld: Livsvärlden är den värld vi lever våra vardagliga liv i. Möten i 

ambulanssjukvården är ofta korta. Därför är det betydelsefullt att vårdaren har en god 

förmåga till närvaro i mötet och försöker förstå hur patienten upplever situationen. För 

att optimera vårdandet bör sjuksköterskan eftersträva att ta del av patientens livsvärld 

och förstå hur sjukdomen påverkar dennes liv. Detta innebär att vårdandet preciserar 

patientperspektivet som karaktäriserar vårdvetenskapen, genom en öppenhet och 

följsamhet mot både patient och närstående. Det är också av stor vikt att sjuksköterskan 

förstår att livsvärlden är högst unik och personlig för varje patient (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det är viktigt för sjuksköterskan att tänka på, att patienter som känner 

sig ifrågasatta kan visa misstro mot vårdarna, vilket leder till en nedåtgående spiral i 

vårdrelationen. Patientens delaktighet i vården är viktig. Känslan av maktlöshet och 

sårad värdighet skadar relationen vårdare/patient och försvårar därmed samarbetet. 

Utgångspunkten måste alltid vara att tillgodose patientens rätt till autonomi och 

värdighet (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Etiska principer: 

Autonomiprincipen innebär att patienten har rätt att göra sina egna val och ta egna 

beslut, baserade på sina personliga övertygelser och värderingar. Vårdgivaren ska 

erbjuda patienten  kunskaper, så att självständiga val kan göras (Beuachamp & 

Childress, 2009). När patienten själv inte kan uttala sin egen vilja, är det inte ovanligt 

att anhöriga eller omsorgspersonal försöker bestämma åt patienten. Det kan då vara 

svårt som sjuksköterska att veta, vad det är patienten själv vill eller önskar. Det är 

viktigt att vara medveten om, att arbeta som sjuksköterska ger makt och auktoritet. 



  
 

7 

Denna position bör användas på ett konstruktivt och positivt sätt för patienten 

(Arlebrink, 2009). Inom vårdvetenskaplig teori har både sjukvårdspersonal och patient 

ett ansvar för patientens hälsa. Vården handlar om ett samspel mellan vårdgivare och 

vårdtagare av respekt, där båda parter är experter men på olika områden (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Rättviseprincipen handlar om att hälso- och sjukvårdsresurserna inom samhället ska 

fördelas rättvist. Detta innebär att det inte är rätt, att en patient får för mycket hjälp på 

bekostnad av andra patienter. Här ska dock behovet av hjälp vägas. En svårt sjuk patient 

har rätt till mer vård än en mindre sjuk patient (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Godhetsprincipen sätter patienten i centrum. Vårdgivaren ska skydda och försvara 

patientens intressen, förhindra skador, hjälpa personer med funktionshinder samt rädda 

personer i fara (Beauchmap & Childress, 2009). 

 

Existensfilosofin: Fokuserar på människans livsvillkor. Döden är en förutsättning för 

livet, vilket präglar förståelsen av livet i sig. Svenaeus (2003) menar att tillvaron där 

med är en till-döden-tillvaro. När vi drabbas av stora svårigheter så som t ex sjukdom 

eller allvarlig skada, skapar insikten i vår egen ändlighet en ångest och känsla av 

hemlöshet. När denna rotlöshet kommer upp till ytan, påverkar den vårt varande. 

Hemlösheten är den existensiella aspekten av livet, som vi inte kan kontrollera 

(Svenaeus, 2003). Patienten är inte en isolerad ö utan ingår i ett större sammanhang, 

beskriver Ternov (2011).  

 

Systemteori: Patienten är inte en isolerad ö, utan ingår i ett större sammanhang 

(Ternov, 2011). Ett komplext system (mänskliga, biologiska, tekniska), där alla element 

är beroende av varandra för att kunna uppnå samma mål. Hälso- och sjukvården är ett 

sociotekniskt system bestående av komplicerade strukturer som behöver kunna 

samarbeta. Dessa strukturer är både medicintekniska och mänskliga i form av 

yrkeskategorier och patienter. Systemteori används ofta i sammanhang där deltagare 

behöver kommunicera. Som deltagare i ett system, påverkar varje individs handling 

helheten. Inom Hälso - och sjukvården behöver det finnas ett gott samarbete och 

kommunikation mellan primärvård, slutenvård och kommunen. Syftet med samarbetet 

är att jobba mot samma mål, patientens bästa (Ternov, 2011). 

 

 

3  Problemformulering 
 

Sjuksköterskor på ambulansens verklighet är komplex och innebär många olika aspekter 

att ta hänsyn till. Denna sjuksköterska är ofta kompetent, välutbildad och van att arbeta 

självständigt. Men det finns många faktorer att förhålla sig till och väga in i samband 

med triagering av patienter. När man arbetar med människor är det alltid en balansgång 

och svårt att veta vad som är det bästa i varje enskilt patientfall. Sjuksköterskan behöver 

ta hänsyn till både patientens livsvärld, etiska principer och den systemteori som både 

hon och patienten verkar i. Att vi i Sverige idag har pressade akutmottagningar 

belastade med alltför många primärvårdspatienter, är både ett patientsäkerhetsproblem 

och ett personalproblem. Sjuksköterskan vet många gånger vilken vårdnivå patienten 

bör komma till. Men samtidigt ska patient, närstående och annan vårdpersonal 

integreras i detta beslut. Att ta reda på vilka förutsättningar och verktyg sjuksköterskan 

har att jobba med prehospitalt för att lämna patienter på rätt vårdnivå, skulle kunna 

belysa områden med utvecklingspotential. Vinsterna är flera: patienter skulle besparas 

onödiga omvägar i vårdkedjan, ambulanstillgängligheten skulle förbättras till mer akuta 
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ärrenden och resurserna på akutmottagningarna skulle användas till rätt ändamål. Det 

optimala borde vara, att bedriva patientsäker vård utan att överutnyttja begränsade 

resurser inom svensk sjukvård. 

 

 
4  Syfte 

 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkade sjuksköterskor på ambulansen att lämna 

patienter på annan vårdnivå än akutmottagningen. 

 

5  Metod 
 

5.1 Design 

En kvalitativ enkätstudie har använts med fem öppna frågor. Detta för att 

förutsättningslöst kunna analysera deltagarnas erfarenheter (Lundman & Hällgre-

Graneheim, 2008). 

 

5.2 Urval och kontext 

Populationen var 70 sjuksköterskor från sju av Kalmar läns totalt 15 ambulansstationer. 

Tanken bakom urvalet var att det skulle bli en jämn fördelning mellan tätortstationer 

och ytterstationer och att antalet stationer skulle bli hanterbart. 

Inklusionskriterier: allmänsjuksköterskor/specialistsjuksköterskor med erfarenhet av att 

ha arbetat minst ett år på ambulansstation, tätort/ytterstation, män/kvinnor 

Exklusionskriterier: nyanställda sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare 

 

För att kunna lämna fler patienter hemma, har man inom vissa landsting börjat arbeta 

efter en metod som kallas ”Högsbymodellen”. I Kalmar län började detta projekt i 

Högsby 2012. Nu arbetar hela Kalmar län efter denna modell. Högsbymodellen innebär 

att om patienter triageras ”gröna” enligt RETTS (icke-akuta) av ambulansen jourtid får 

de en tid på sin hälsocentral nästkommande dag. Detta besparar patienter långa 

transporter och långa väntetider på akutmottagningen och ambulansen kan därmed 

kvarstanna i sitt upptagningsområde (Samverkan, 112). 

 

5.3 Datainsamling 

Initialt skickades en tillståndsansökan (Bilaga 1) till verksamhetschefen för 

ambulanssjukvården i Kalmar län. Enkäten (Bilaga 3) prövades initialt genom att göra 

en pilotstudie där sjuksköterskor med erfarenhet inom ambulansverksamheten 

granskade och besvarade enkätfrågorna. Pilotstudiens frågor baserades på 

litteraturgenomgången i samband med bakgrundsarbetet. Efter pilotstudien 

omformulerades den slutgiltiga och färdiga enkäten med fem öppna frågor. För att få ett 

tillräckligt stort datamaterial och även minimera risken med ett stort bortfall lämnades 

totalt 70 enkäter ut. En god validitet kan uppnås när minst 65 % av de utvalda 

informanterna besvarar enkäten (Polit & Beck, 2010). Informationen till presumtiva 

deltagare innan enkäten lämnades ut var en viktig del, för att väcka intresse och 

motivation. Informationen till deltagarna om studien gavs skriftligt via mejl till samtliga 

anställda på respektive station veckan innan och även i pappersform i samband med 

enkäten. En vecka efter utlämnadet av enkäterna skickades en skriftlig påminnelse via 

mejl till deltagarna. Enkäten besvarades anonymt och då behövdes inget skriftligt 
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samtycke (Kristensson, 2014). Men på enkäten upplyste jag deltagarna, att samtycke 

likställs med att enkäten besvaras och lämnas in. Ville man inte deltaga, så svarade man 

inte på enkäten. Enkäterna distribuerades till alla de sjuksköterskor, som jobbat minst 

ett år på de utvalda stationerna.  

En kontaktperson på varje station ansvarade för att enkäterna lämnades ut till 

sjuksköterskorna, påminde deltagarna att fylla i enkäten och samlade in och returnerade 

enkäterna. . För ökad konfidentialitet fick alla deltagare ett extra kuvert medskickat, där 

den besvarade enkäten skulle läggas och klistras igen innan tillbakalämnadet. 

Kontaktpersonerna skickade sedan de besvarade enkäterna till Kalmarstationen, där jag 

kunde hämta dem. Två veckor i februari 2016 låg enkäterna ute på stationerna 

Enkäterna förvarades sedan hemma hos mig i ett låst dokumentskåp. 

Av mina 70 enkäter svarade 38 deltagare, av dessa var 24 stycken män och 14 stycken 

kvinnor. Åldersspannet sträckte sig från 27-60 år, med en medianvärde på 41 år. Antal 

år inom ambulansverksamheten hade en mycket stor spridning. Från 1,5 år ända upp till 

35 år. Medianvärdet på antal år inom ambulansen blev 16 år. Den övervägande delen av 

svarsdeltagarna var specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård, 27 stycken. Bland 

de övriga elva deltagarna var sju allmänsjuksköterskor och fyra stycken var 

specialistsjuksköterskor inom antingen intensivvård eller anestesi (se tabell 1). Det 

externa bortfallet var 32, av de 70 enkäter som skickades ut, svarade 38 stycken. Det 

betyder att drygt hälften svarade och det är ett relativt bra utfall, enligt Polit och Beck 

(2010). Det interna bortfallet var två deltagare som inte svarat alls på fråga ett och tre. 

Den femte frågan “Övrigt” hade fyra svarat på. 

 

 

Tabell 1. Datainformation om inkluderade sjuksköterskor i studien (n=38) 

 

 

 

5.4 Analys 

En induktiv kvalitativ manifest innehållsanalys valdes för att sammanställa och 

analysera data från enkäterna. Detta innebär att författaren är fokuserad på att göra en 

tolkning av texterna, helt förutsättningslöst. En kvalitativ innehållsanalys innebär att 

beskriva variationerna av åsikter och erfarenheter, genom att kartlägga och identifiera 

likheter och skillnader i textinnehållen. När textmaterialet analyseras manifest innebär 

det att forskaren håller sig datanära (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Författaren läste igenom enkäterna åtskilliga gånger för att få en känsla för helheten. 

Medveten om min förförståelse försökte jag se bortom den och med nya ögon titta på 

deltagarnas svar. Genom att bryta ner texten till olika beståndsdelar utfördes 

analysprocessen. Initialt letades efter meningsbärande delar i texterna (meningsenheter), 

som svarade på syftet. Detta utgör grunden för analysen. Genom att kondensera 

meningsbärande delar av texten framkom det mest centrala innehållet och texterna blev 

mer lätthanterliga. Kondenserade meningsenheter sorterades sedan in i olika grupper 

Antal Deltagarnas ålder Kön (%) År inom 

ambulansen 

Utbildningsnivå 

38 25-34 år = 6 st 

35-44 år = 15 st 

45-54 år = 14 st 

55-65 år = 3 st 

 

Medianvärde 41  

Män 63% 

 

Kvinnor 37% 

1-4 år = 4 st 

5-10 år = 13 st 

11-20 år = 12 st 

21-35 år = 9 st 

 

Medianvärde 16 

Allmän-ssk 7 st 

 

Spec. amb = 27 st 

 

Spec. annat = 4 st 
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som fick olika koder. Detta innebar att meningsenheterna fick rubriker, för att lättare få 

en struktur på textmassan. Dessa kondenserade meningsenheter lästes på gång på gång, 

vändes och vreds på innehållet och jämfördes med varandra. Försök gjordes att 

abstrahera och lyftas över textmassan, se vad  som stod mellan raderna, det subtila. 

Frågan ställdes, vad handlar detta om i ett större sammanhang. I denna process fick jag 

hjälp av min handledare. Slutligen kunde de kodade meningsenheterna sorteras ut i sju 

subkategorier och tre huvudkategorier. Det är dessa beståndsdelar som sedan utgör 

resultatet (Se tabell 2). 

 

 

Tabell 2. Exempel från analysprocessen 

 

  Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder/subkategorier kategorier 

      

Det är uppenbart 

att både patient 

och anhöriga har 

tron att ambulans 

innebär akuten 

Man märker att 

det finns ett 

bristande 

förtroende hos 

allmänheten 

Många patienter 

har en 

hårdnackad 

inställning vad 

gäller sina 

rättigheter 

 

tron att ambulans 

innebär akuten 

 

 

 

bristande förtroende 

för hälsocentralen 

 

 

 

 

 

 

patient  

inställning/rättigheter 

förväntningar samarbete 

Hälsocentraler är 

ofta ovilliga att ta 

emot patienter 

Ett stort 

bekymmer är 

hälsocentralernas 

öppettider 

Min uppfattning 

är att läkare på 

hälsocentraler är 

ointresserade av 

att ta emot 

patienter 

hälsocentraler 

ovilliga att ta emot 

 

hälsocentralens 

öppettider 

 

 

ointresserade läkare 

tillgänglighet samarbete 

Kan man bara få 

en en god 

kommunikation 

med 

hemsjukvården så 

är det inga 

bra kommunikation 

med hemsjukvården 

info till patienten 

språkförbistringar 

dialog samarbete 
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problem 

Patienter behöver 

få information 

från all 

vårdpersonal om 

vad som gäller 

Alla nya 

flyktingboenden 

har gett oss stora 

problem med 

språkförbistringar 

 

Det hade 

underlättat 

enormt om man 

kunnat läsa 

patientjournalen i 

bilen 

Utebliven eller 

otydliga 

vårdplaner ute på 

äldreboenden gör 

att det blir många 

onödiga resor till 

akuten 

Finns inget 

läkarstöd när man 

är hänvisad till 

att ringa AT-

läkare på akuten 

tillgång till 

patientjournaler 

 

 

 

 

vårdplan äldreboende 

 

 

 

 

 

 

bristande läkarstöd 

Behovet av 

beslutsstöd 

befogenheter 

Fler riktlinjer för 

olika 

patientkategorier 

liknande dom som 

finns när det 

gäller bas, stroke, 

höft, pci 

Vi skulle behöva 

ha gemensamma 

riktlinjer för både 

hälsocentralen 

och ambulansen 

Högsbymodellen 

har blivit ett mkt 

positivt redskap 

när det gäller att 

få patienter till 

vårdcentralen 

fler riktlinjer för 

olika 

patientkategorier 

 

 

 

 

gemensamma 

riktlinjer 

 

 

 

högsbymodellen 

Behovet av tydliga 

riktlinjer 

befogenheter 

De patienter som 

saknar anhöriga 

är 

patient saknar 

anhöriga 

 

patientens livsvärld utsatthet 
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merkomplicerade 

att lämna hemma 

Om hela 

patientens 

livssituation är 

katastrof måste 

man ju ta med 

dom 

Dom socialt 

svaga patienterna 

vad ska vi göra 

med dom 

 

 

 

patientens 

livssituation 

 

 

 

socialt svaga 

patienter 

Man tar inga 

konfliker med 

patienter och 

anhöriga för man 

har alltid en 

rädsla att bli 

anmäld 

Många gånger 

handlar det om 

egen osäkerhet 

jag kanske har 

”missat” nåt 

Gränserna är 

oklara för vad 

som egentligen 

ingår i vårt jobb 

att ta hand om 

rädsla att bli anmäld 

 

 

 

 

 

 

egen osäkerhet 

 

 

 

 

oklara gränser 

sjuksköterskans 

livsvärld 

utsatthet 

 

 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Helsingforsdeklarationens (1964/2013) etiska principer har använts i samband med 

denna studie. Dessa principer handlar om att den medicinska forskningen alltid ska 

skydda liv/hälsa, värdighet, integritet och personuppgifter. Efter egengranskningen 

framkom det, att det inte finns någon uppenbar risk att skada informanterna, varken 

fysiskt eller psykiskt. Enligt etikprövningslagen definieras inte arbete som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning, som forskning. (Kristensson, 2014). Detta innebar inte 

att denna uppsats var helt fri från forskningsetiska ställningstaganden. Forskningsetik 

handlar om att alltid behandla deltagarna med respekt och att informationen som 

samlats in, alltid hanteras korrekt. Det handlar om att följa lagstiftningen vad gäller 

datahantering och sekretess. Informationen ska förvaras rättssäkert utan insyn för 

obehöriga (Inte skada-principen). Nytto-principen är en annan central princip inom 

forskningsetiken. Denna innebär att riskerna för deltagarna alltid ska vägas mot nyttan. 

Det fanns inga risker för deltagarna i detta examensarbete, eftersom det varken var 

känsliga personuppgifter som samlades in eller att sjuksköterskor är en svag och utsatt 

grupp. Deltagarna har svarat anonymt och har fått klistra in den besvarade enkäten i ett 

kuvert innan inlämning för att extra trycka på konfidentialiteten. Autonomi-principen 

användes genom att informera deltagarna om syfte, upplägg och metoder för studien 
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(Kristensson, 2014). Vilket gav dem möjlighet att bestämma själva om detta var något 

de ville medverka i. Det informerades också skriftigt om hur deltagarna medgav sitt 

samtycke.  

 

6  Resultat 
 

Studiens resultat presenteras utifrån tre huvudkategorier: Samarbete, Befogenheter och 

Utsatthet. Under dessa kategorier finns sammanlagt sju subkategorier: Förväntningar, 

Tillgänglighet, Dialog, Behovet av beslutsstöd, Tydliga riktlinjer, Patientens livsvärld 

samt Sjuksköterskans livsvärld, 

 

6.1  Samarbete 
 

Att lämna patienter på annan vårdnivå än akuten, handlade mycket om samarbetet med 

både annan sjukvårdspersonal, men också med patienter och närstående. Det visade sig 

att alla inblandade hade sina egna förväntningar på vårdapparaten, vilket kunde 

komplicera samarbetet. Framför allt hälsocentralernas tillgänglighet visade sig vara en 

viktig faktor som påverkade sjuksköterskornas möjligheter att lämna patienter på rätt 

vårdnivå. Men även avdelningar och mottagningars tillgänglighet att ta emot 

ambulanspatienter framkom som problematiskt. En annan viktig faktor var ambulansens 

egna krav på sin egen tillgänglighet. Att inte kunna lägga allt för lång tid på en enskild 

patient framstod som en faktor. En positiv och konstruktiv dialog mellan professionerna 

framkom som en förutsättning för samarbete, liksom att få en bra dialog med 

patient/närstående. 

 

Förväntningar 
Faktorer som påverkade sjuksköterskan var bland annat patient och närståendes 

förväntningar på sjukvården. Dessa stämde inte alltid överens med sjuksköterskans 

förväntningar. Som sjuk eller skadad ville man ha den bästa vården man kan få. I 

allmänhetens ögon är detta oftast detsamma som akuten, enligt många sjuksköterskor. 

Att få specialistsjukvård på sjukhuset trots lindriga symtom, upplevdes ofta som ett krav 

från både patient och anhöriga. Men enligt ambulanspersonalen är det istället mycket få 

patienter som har symtom som gör att de behövde komma till akuten. Här uppstod det 

därför lätt konflikter, där ambulanspersonal upplevde att de måste ge vika för patientens 

egna åsikter och krav. Pga bristande information upplevdes patient och närstående ha 

förväntningar på, att när ambulansen kom innebar detta per automatik transport till 

akuten. Sjuksköterskor upplevde att patienter ansåg att deras rättigheter innefattade att 

själva välja vilken vårdnivå de skulle få komma till. Sjuksköterskor som jobbat länge 

märker en förändring i samhället i stort, inställningen till när man ringer ambulans och 

när man ska till akuten. På grund av denna upplevda kravbild från patient och 

närstående framkom önskemål om att begränsa patienters möjligheter att välja vilken 

vård man ska ha. Ambulanssjuksköterskor ansåg att det skulle förenkla handläggandet, 

om patient och anhöriga fick rätta sig efter professionen (sjuksköterskorna). 1177:s 

sjuksvårdsrådgivning är en annan faktor som påverkade patient och anhörigas 

förväntningar. Det är inte ovanligt att 1177 fått patienten orolig i onödan angående 

allvarlighetsgraden i symtombeskrivningen och därmed att akuten var det enda tänkbara 

alternativet. När man mötte en patient med dessa föväntningar, hamnade sjuksköterskan 

omedelbart i en konflikt med patienten. Om patient och närstående krävde att få komma 

till akuten, kunde inte sjuksköterskan neka till detta. 
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Bristande förtroende för hälsocentralen var en vanligt förekommande anledning till att 

patienter inte ville dit. Om det inte finns kontinuitet med att träffa samma läkare, 

upplevde man ingen trygghet i att åka dit.  När förväntningarna på hälsocentralen var 

låga, var det svårt att motivera patienten att åka dit. De patienter som hade positiva 

förväntningar på hälsocentralen, var enkla att lämna där dit. 

 

 “Tron att sjukhus alltid är bästa lösningen för patienten, när hälsocentralen många 

gånger är ett bättre alternativ.” 

 

Förväntningar på vem som utför vad inom sjukvården, fanns även bland personalen. 

Många som arbetade på hälsocentralen verkade ha uppfattningen att det mesta 

ambulansen ringer om, är akut och därmed ett fall för akuten. Man pplevde att 

personalen på hälsocentralen ofta hade inställningen, att allt kunde vara potentiellt 

livshotande. Dessutom verkade personalen på hälsocentralen ofta omedvetna om 

arbetsbelastningen på ambulansen. Detta fick den konsekvensen, att de ofta ringer efter 

ambulans när patienter skulle köras till sjukhuset.   

Sjuksköterskor upplevde att det är en kultur som finns på hälsocentralerna, men också 

en omedvetenhet angående alternativa transportmedel. 

 

Tillgänglighet 
En faktor som påverkade sjuksköterskan var framför allt hälsocentralernas 

tillgänglighet. Hela organisationen i primärvården ifrågasattes. Det är en flaskhals att ta 

sig igenom, för att få in en patient där. Det fanns en upplevelse av att det sällan eller 

aldrig fanns några lediga patienttider. Det fanns ingen anledning att ringa, om man 

redan innan visste att det blev avslag. Begränsade öppettider var ytterligare en faktor, 

som ansågs problematisk. Hälsocentraler stänger kl 17 och har helgstängt. Personalen 

uppfattades ta lunch samtidigt och har därför stängt en timma mitt på dagen. En annan 

faktor som framkom var den rådande läkarbristen inom primärvården, vilket även blir 

märkbart för ambulansverksamheten. Sjuksköterskorna upplevde oförstående och 

ovilliga läkare, som inte var intresserade av att titta på patienten när ambulansen ringer. 

En större flexibilitet och tillgänglighet efterfrågades för just ambulanspatienter. 

Primärvården behöver bygga ut sin verksamhet på alla plan, framför allt på att det 

kommer ambulanspatienter. Detta skulle kunna lösas genom att avsätta särskilda 

akuttider för ambulansens primärvårdspatienter. Idag blir de patienter man vill köra till 

hälsocentralen oförutsedda arbetsbördor, som inte ingår i planeringen. Då är det lätt att 

förstå motviljan från hälsocentralens sida. Det fanns också en stor förståelse för, att 

även hälsocentralerna är hårt pressade av ett allt större patientflöde. Primärvården 

behöver expandera och anställa fler, för att kunna möta det ökade trycket var många 

sjuksköterskor överens om. Det skulle i sin tur gynna både ambulansen och 

akutmottagningen. Utrymmet behöver finnas i primärvården för att inte köra alla 

patienter till akuten, vilket resulterar i fel vårdnivå. 

 

Det måste finnas en enkelhet i att få tag på de olika hälsocentralerna. Ett VIP-nummer 

för ambulansen till alla hälsocentraler hade förenklat handläggandet. Många hävdade att 

ambulanspersonalen hamnar i tidskrävande telefonköer. Det upplevdes en orimlighet i 

det, med övrig arbetssituation med täta larm och effektivitetskrav. Det var svårt att veta 

vilket bemötande man skulle få när man pratade med hälsocentralerna i länet, då de 

arbetar väldigt olika. På vissa hälsocentraler var det aldrig några problem att lämna 

patienter, på andra fanns det alltid argument för att inte kunna ta emot patienter. Detta 

gjorde att det fanns en osäkerhet kring vilka patienter som hälsocentralen ska ta emot. 

Det uppfattades som godtyckligt och personbundet. 
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“Det är svårt att uppleva att det finns ett samarbete, när vi känner oss som en belastning 

i hälsocentralens vanliga patientflöde.” 

 

Ett annat problem är, på vilken hälsocentral patienten är skriven. Hälsocentralen tar bara 

emot sina egna patienter och ibland är det inte den närmsta hälsocentralen som är 

patientens. Detta innebar att det kunde bli en lång omväg för ambulansen, att köra 

patienten dit. Det kunde bli extra komplicerat i de fall patienten själv inte visste vilken 

hälsocentral han eller hon tillhörde.  

 

Tillgängligheten för de avdelningar där en del svårt sjuka patienter tillhör skulle behöva 

öka. Ambulanssjuksköterskor efterlyste fler direktinläggningar på sjukhuset, för framför 

allt cancerpatienter. Det kändes fel att köra dessa svårt sjuka patienter till akuten. 

Vetskapen om att de få ligga där i timmar och vänta, på att få komma till den avdelning 

där de hörde hemma.  Det upplevdes som att det skulle vara en mer human vård vid 

allvarlig cancerdiagnos eller annan kronisk allvarlig sjukdom, att slippa omvägen runt 

en stressig och opersonlig akutmottagning. Försök ska ha gjorts för att hitta en bättre 

lösning för denna patientkategori, Det har dock visats sig svårt att få avdelningarna att 

samarbeta här.  

Samarbetet med flera andra mottagningar på sjukhuset framstod oftast som positiv. 

Bland annat Öron, Barn och Gyn-mottagningarna var sällan eller aldrig några problem 

att lämna patienter på.  

 

En annan faktor som påverkade sjuksköterskan, var tidsaspekten och kravet på den egna 

tillgängligheten. Sjuksköterskor på ambulansen jobbar ofta med kravet att snabbt återgå 

till sitt upptagningsområde. Tillhör man en ytterstation och enbilsstation finns hela tiden 

medvetenheten om, att den enda ambulansen i hela området är borta. Därför upplevde 

man ansträngningar med att försöka få tag på en hälsocentral som ändå inte har några 

tider, meningslöst och alltför tidskrävande. Att inte köra patienten till akuten utan 

istället försöka lämna patienten hemma, innebar också en hel del merarbete. Då 

behövdes det ofta ringas till både närstående och hemtjänst. Dessutom krävs det extra 

noggrann dokumentation. Dessa direktiv har man fått från ledningen. För vid en 

eventuell avvikelserapportering eller anmälan, måste sjuksköterskan mycket tydligt 

kunnat redovisa och argumentera för sina beslut som hon eller han tagit. Yngre 

sjuksköterskor menade att de äldre kollegorna inte hade någon vilja eller motivation, att 

göra något som både är krångligare och mer tidskrävande. Detta sammantaget gör att 

många sjuksköterskor såg den stora tidsvinsten i att köra till akuten.  

 

Dialog 
Faktorer som påverkade sjuksköterskan att lämna patienter till annan vårdnivå än akuten 

var den goda dialogen. Som sjuksköterska behövde man ge patienten bra information 

om varför hälsocentralen eller att kvarstanna i hemmet var det bästa alternativet. Man 

behövde få patienten att förstå varför hälsocentralen var ett bättre alternativ än akuten. 

En allt vanligare situation för sjuksköterskor idag, var de språkförbistringar som ofta 

uppstår mellan vårdare och patient. Detta pga allt fler körningar till alla de 

flyktingförläggningar som kommit sista åren. Här blev det tydligt hur förödande 

utebliven kommunikation blir. När sjuksköterska och patient inte förstod varandra, var 

det omöjligt att göra en adekvat bedömning av patientens tillstånd och därmed vilka 

behov som fanns. Detta visade sig genom att många i denna patientkategori oftast 

kördes till akuten, då det var omöjligt att veta om patienten är akut sjuk eller inte. 
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En bra dialog vid överlämning och rapportering var en förutsättning för ett gott 

samarbete både med patienten, men även med övrig vårdpersonal som sjuksköterskan 

mötte under sin arbetsdag. En bra dialog löste det mesta. En öppen dialog mellan 

verksamheterna och på personnivå, gav en ökad förståelse för varandra och därmed en 

ökad trygghet för alla inblandade parter. Sjuksköterskan hade mycket att vinna genom 

att lägga stor vikt vid att etablera en positiv dialog med sina samarbetspartners inom 

sjukvården och med patient och närstående.  

 

6.2  Befogenheter 
 

Vilka befogenheter och vilket mandat sjuksköterskan hade var inte alltid helt uppenbart 

och tydligt. Detta kunde till viss del härledas till avsaknaden av läkarstöd som kunde 

påverka triageringen till lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna efterlyste fler tydliga 

riktlinjer liknande de som finns idag när det handlar om stroke-patienter, infektions-

patienter, trauma-patienter och vissa andra patientkategorier. Bristen på riktlinjer kunde 

påverka beslutet att köra till akuten. Innovativa förslag framkom i studien, som utökade 

resurser till fler undersökningsmetoder i ambulansen. En del tyckte att vissa blodprover 

skulle kunna vara lämpliga och därmed underlätta handläggandet. Dessa prover skulle 

kunna ge sjuksköterskan en klarare bild av om patienten är akut sjuk eller inte. Många 

efterlyste också tillgång till patientjournaler i ambulansen. Samtidigt fanns det många 

som var av den åsikten att deras arbete inte var att utreda patienter på ett mer avancerat 

och djupare plan, än vad som görs idag.  

 

Behovet av beslutsstöd 
Faktorer som påverkade sjuksköterskan att lämna på annan vårdnivå än akuten, var stöd 

från kompetenta läkare. En specialistläkare inom akutsjukvård som går att ringa dygnet 

runt för rådgivning och konsultation, var något som många sjuksköterskor efterlyste. 

Som det är idag är ambulanssjuksköterskan hänvisad till att ringa akuten för att få prata 

med en oerfaren AT-läkare. Dessa läkare ansågs inte ha tillräckliga kunskaper eller 

erfarenheter för att ge något stöd i den prehospitala bedömningen. För att få ett reellt 

stöd, behöver det vara en specialistläkare inom akutsjukvård. Som det är idag känner sig 

sjuksköterskan väldigt ensam och utsatt i sina patientbedömningar prehospitalt. Jämfört 

med sjuksköterskans situation inne på sjukhuset, som har nära tillgång till flera olika 

läkare dygnet runt.  

 

Att ha tillgång till patientjournalen prehospitalt, skulle ge ett kraftfullare beslutsstöd för 

sjuksköterskan. Många patienter kunde inte ge någon autoanamnes av substans. Det 

kunde handla om både okunskap eller oförmåga, men också om en ovilja att berätta. Om 

man inte hade bakgrunden eller helhetsbilden av patientens sjukhistoria, var det svårare 

att ta beslut om vart patienten skulle köras eller om den kunde stanna hemma.  

 

Behovet av beslutsstöd visade sig i den bristande palliativa omvårdnaden och 

avsaknaden av vårdplanering på äldreboenden, enligt sjuksköterkorna. Detta ansågs 

vara en stor anledning till att många patienter kördes till akuten i onödan. Ansvariga 

läkare på äldreboenden efterlystes för att minska behovet av akutsjukvård. För att 

undvika missuppfattningar och onödiga resor till akuten behöver distriktsläkaren 

utforma tydliga vårdplaner för varje patient. En tydlig utarbetad plan och målbild för 

varje enskild sjuk äldre, skulle det göra det enklare att bedöma behovet och däremed 

handläggningen av dessa patienter. Vårdplanen behöver vara väl förankrad hos både 

omsorgspersonal och närstående. Hela organisationen när det gäller vårdsituationen på 

äldreboenden och andra former av vårdboenden skulle behöva genomgå strukturella 
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förändringar. Man behöver i högre utsträckning symtombehandla på plats, istället för att 

skicka in desa multisjuka patienter till akuten. Uppfattningen är att äldreboenden många 

gånger gjorde det lätt för sig och lämnade över patientansvaret på akutvården. Denna 

patientgrupp är inte betjänta av att hamna på akuten.  

 

“Så man inte skickar in patienter som kan behandlas på sjukhemmet med generella 

ordinationer på läkemedel mm. “  

 

Behovet av tydliga riktlinjer 
När det fanns tydliga riktlinjer i den prehospitala bedömningen, var det enklare att 

hänvisa patienter till rätt vårdnivå. Dessa tydliga riktlinjer finns bland annat i samband 

med trafikolyckor eller även andra traumapatienter, vid misstanke om stroke och 

hjärtinfarkt. I Kalmar län finns också Högsbymodellen för primärvårdspatienterna. 

Eftersom sjuksköterskan upplevede sig väldigt ensam prehospitalt i sina beslut och 

bedömningar, behöver hon eller han ha tydliga riktlinjer att luta sig emot. Det minskar 

osäkerheten för vad som ska göras och vad som är rätt eller fel i varje patientsituation. 

Att som sjuksköterska ha ett större mandat att lämna hemma eller hänvisa till annan 

vårdnivå framkom i studien som en viktig aspekt för att kunna hänvisa patienter rätt i 

vårdkedjan. Landstinget behöver ta beslut om att sjuksköterskor ska kunna hänvisa 

patienter till lämplig vårdnivå. En viktig del var att patienterna var inte objektiva och 

inte hade helhetsbilden av sjukvårdsorganisationen.  

 

Behovet av gemensamma riktlinjer för både ambulanssjukvården och primärvården 

skulle underlätta handläggandet av patienterna i vårdkedjan. De olika verksamheterna 

behöver tala samma språk och ha en gemensam samsyn på patienterna. Detta skulle 

kunna minska friktionen och därmed förenkla förfarandet. Motsättningar mellan 

ambulans och hälsocentral uppstår när man inte har samma bedömningsunderlag. Det 

behövs gemensamma underlag för vad som är lämpligt att ta hand om på respektive 

vårdnivå, som utarbetats tillsammans av akutvården och primärvården.  

 

Samtidigt fanns det sjuksköterskor som beskrev det som lätt att hänvisa till annan 

vårdnivå än akuten, när patienter blev ”gröna” i RETTS (icke-akuta). Man hänvisade till 

de riktlinjer som finns i ambulansen. Dessa beskrevs i positiva ordalag som både enkla 

och tydliga att följa.  

 

“Vi har just fått det, att jag har befogenhet att bedöma vart patienten ska. Till skillnad 

mot tidigare då jag formellt inte fick bestämma detta”  

 

Dessa sjuksköterskor kände en trygghet i att ringa akuten och prata med läkare där.  

 

 
6.3    Utsatthet 
 

En utbredd osäkerhet och känsla av utsatthet i sina prehospitala bedömningar framkom 

bland sjuksköterskor i studien. Inställningen från patienter och närstående om sina 

rättigheter att få den mest avancerade vården, gjorde att hot om anmälan var något som 

ofta finns närvarande. Både outtalat och uttalat. Denna situation ville sjuksköterskan 

helst undkomma, därför undviks konfrontation. Det kunde även handla om de utsatta 

patientgrupperna som ambulanspersonal mötte prehospitalt. De patienter som inte hade 
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något stöd och var väldigt ensamma var svårare att lämna hemma, även när det inte 

förelåg någon akut sjukdom. 

 

Sjuksköterskans livsvärld 
Faktorer som påverkade sjuksköterskan att lämna patienter till annan vårdnivå än 

akuten, var alla de orosmoln som fanns kring bedömningen av en hjälpsökande patient. 

Felmarginalen är inte stor. När man arbetar med människor kan ett misstag i 

anamnesupptagningen eller oklarheter från patienten, få förödande konsekvenser. När 

patienter inte ville berätta vad som var fel eller när symtomen var antingen otydliga eller 

flera, blev bedömningen svår. Likaså när det fanns många sjukdomar i botten, de så 

kallade multisjuka patienterna. Den egna kompetensen och förmågan att dra säkra 

slutsatser om patientens vårdbehov, framstod som alltför osäkra faktorer. Även i de fall 

när man diskuterat med läkare i telefon, kunde en osäkerhet infinna sig i att lämna en 

patient hemma. Det är trots allt sjuksköterskan som träffat patienten, som bär det 

slutgiltiga ansvaret för patientbedömningen. Det måste kännas säkert för både 

sjuksköterskan och patienten. Infann sig minsta osäkerhet, vilket det ofta gjorde i 

bedömningar av patienter, så vågade man inte annat än att köra patienten till akuten. Det 

fanns en stark ovilja att utsätta sig för risker och de konsekvenser som kan komma av en 

felbedömning.  

 

“Vi kan inte förutse vad som händer senare med patienten”. 

 

Det framkom åsikter om att det var förenat med ett allt för stort risktagande att t ex 

lämna patienter hemma. Det rådde en osäkerhet om vilket stöd man skulle få uppifrån, 

vid en eventuell felbedömning. Tron att ingen skulle stå bakom, om man skulle råka illa 

ut var en viktig faktor i denna osäkerhet. I patientbedömningen spelade även de mer 

subtila redskapen en viktig funktion. Magkänslan, intuitionen och kliniska blicken var 

viktiga instrument för sjuksköterskan. Men dessa redskap kan i en anmälningssituation 

vara svåra att hänvisa till.  

 

 “Men i slutändan är beslutet ändå mitt, beroende på vilken övergripande känsla jag fått 

för sjukdomsfallet. 

 

Oklara gränser för vad som ingår i arbetsuppgifterna, framkom i studien. Hur mycket 

ska sjuksköterskan ordna för patienter i deras hemmiljö. Ambulanspersonal upptäckte 

ofta många brister och omständigheter som skulle behöva ordnas för patienten. 

Samtidigt kan inte ambulanspersonal kvarstanna hos patienten hur länge som helst. 

Uppfattningen fanns att det ska göras en akut bedömning av ett eventuellt akut tillstånd. 

Ändå hamnade sjuksköterskan ofta i situationer hos patienter som föll utanför detta och 

som man upplevede måste åtgärdas. Det kunde vara att få tag på patientens mediciner, 

hjälpmedel, närstående, hemtjänsten, sjukbil, ordna fram mat eller husdjur som for illa. 

Att finna en lämplig gränssättning för vad som faller utanför det egna ansvarsområdet, 

var svårt många gånger. Alla dessa brister i hemmet som kanske behövde ordnas akut, 

men som inte lät sig lösas snabbt och enkelt, kunde vara en faktor att köra patienten till 

sjukhuset. Därifrån fanns tron att mycket kunde lösas med hjälp av vårdplanering och 

andra riktade insatser.  

 

Patientens livsvärld 
Faktorer som påverkade sjuksköterskan att lämna patienter till annan vårdnivå än 

akuten, var den ensamma och utsatta patienten. När det inte fanns närstående som kunde 

stötta eller hemtjänst som kunde stå för tillsynen, blev det komplicerat och svårt. Trots 
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att patienten inte uppvisade symtom på allvarlig sjukdom, var det i dessa fall 

problematiskt att åka därifrån. En patient som uppvisar symtom på oro/ångest eller 

missbruk kan vara svår att lämna hemma, Patienter som inte klarar ta egenansvar, utan 

vill lämna över sitt hälsotillstånd till andra. Om patienten är adekvat kunde det finnas en 

möjlighet att lösa situationen tillsammans. Dock är det ofta svårt med denna grupp av 

patienter som är sköra och sårbara i samhället. De kanske inte behöver akutsjukvård, 

men så många andra saker istället som är svåra för sjuksköterskan att lösa. Denna 

patientkategori ställer extra stora krav på ambulanssjuksköterskan. Här måste det skapas 

ett ömsesidigt samförstånd. Både sjuksköterskan och patienten måste känna trygghet i 

omvårdnadsplanen. Om situationen inte kan lösas tillfredställande, såg sjuksköterskan 

ibland ingen annan utväg än att ta med patienten till akuten. Trots medvetenheten om att 

det inte var den bästa lösningen för patienten. När patientens livssituation omöjliggör 

möjligheten att stanna hemma, återstår akutens öppna dörrar. 

 

 

7  Metoddiskussion 
 

Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av begreppen: giltighet, trovärdighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008)  

 

Design/Metod En kvalitativ enkätstudie valdes med fem öppna frågor. Med hjälp av 

enkätfrågor fick jag möjligheten att samla in ett större antal sjuksköterskors erfarenheter 

och uppfattningar i detta ämne. Enkätundersökningen har flera fördelar. Den möjliggör 

anonymiteten hos deltagarna och den är lättare att utföra än t ex intervjuer. I 

enkätstudien får också deltagarna en möjlighet att ge utförligare och väl genomtänkta 

svar, eftersom deltagaren kan sitta hemma i lugn och ro och besvara frågorna. Forskaren 

kan med sin närvaro under intervjuer påverka deltagaren om det förekommer känsliga 

frågor och med sin förförståelse. Däremot hade djupintervjuer kunnat ge denna studien 

ett annorlunda resultat. Eftersom forskaren hade haft chansen att ställa följdfrågor och 

följa upp svaren på ett helt annat sätt. Det hade kunnat bidra till en djupare förståelse för 

upplevelserna. Min förförståelse hindrade mig från att göra en kvantitativ 

enkätundersökning. Risken hade varit betydande att mina svarsalternativ hade kunnat 

styra deltagarna. Dessutom är det svårt att konstruera en egen icke-validerad enkät. 

Öppna enkätfrågor är mer neutrala och leder inte in deltagaren i redan givna alternativ. 

Nackdelen är att det tar längre tid att besvara öppna frågor än slutna, vilket därmed 

kräver mer av deltagarna (Kristensson, 2014) 

 

 

Urval I detta examensarbete inkluderades både allmänsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. En majoritet av sjuksköterskorna visade sig dock vara 

ambulanssjuksköterskor. Det var befogat att ta med alla sjuksköterskor, eftersom många 

med gedigen arbetslivserfarenhet endast är allmänsjuksköterskor. Uteslutning av 

allmänsjuksköterskor bedömdes ha inverkat negativt på antalet respondenter i studien. 

Utifrån syftet med denna studie, ser forskaren inte att specialistutbildning i sig skulle 

förändrat erfarenheterna i detta ämne. Studiens trovärdighet styrks genom att inkludera 

alla sjuksköterskor i urvalet. Undersökningsgruppen utgjordes av sjuksköterskor med 

mycket stor spridning i arbetslivserfarenhet från ambulansen. Informanternas varierande 

bakgrund stärker studiens trovärdighet enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). 

Detta ökar chanserna att få olika infallsvinklar och variationsrika erfarenheter i det 

aktuella ämnet. Författaren var medveten om att det var fler män än kvinnor som 

besvarade studien. Men andelen kvinnor var ändå inte försumbar och denna ojämna 
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könsfördelning är ett faktum på våra ambulansstationer. För att stärka studiens 

överförbarhet hade forskaren kunnat inkludera en storstadsstation. Troligtvis finns det 

skillnader mindre tätorter/landsbygd kontra storstäder i det prehospitala arbetet, med att 

lämna patienter på annan vårdnivå än akutmottagningen.  

 

Analys Analysen genomfördes till största delen av författaren själv, vilket kan ses som 

en svaghet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Författaren till detta arbete fick i 

stor utsträckning diskutera med sig själv och kritskt granska och ifrågasätta de 

framväxande subkategorierna och kategorierna. Till viss del deltog handledaren, men 

inte i den omfattning som en medforskare hade kunnat göra. Min strävan var att nå en 

latent nivå. Men de kortfattade svaren gjorde att reslultatet blev mer manifest. Det var 

lätt att komma in i enkäterna, eftersom texmassan inte var så kompakt. Det fanns också 

många svar som var relativt lika mellan olika deltagare. 

 

Förförståelse Författaren till detta examensarbete har varit väl medveten om sin 

förförståelse. Efter många års arbete på en akutmottagning och en kortare period inom 

ambulansverksamheten, så har jag gjort allt jag kan för att inte påverka analysprocessen 

och resultatet. Kontinuerligt under analysarbetet har jag reflekterat över detta och 

försökt lägga mina förkunskaper åt sidan. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) är det viktigt att författarens förförståelse framkommer i studien, för att läsaren 

ska ha möjlighet att värdera trovärdigheten. Genom att använda citat har 

verifierbarheten stärkts och därmed bestyrks resultatet. Men analysen kan anses 

inkomplett, om citaten utgör en alltför stor del av den löpande texten (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Etik 

Det har inte funnits något oetiskt i denna enkätstudie. Deltagandet har varit både 

frivilligt och anonymt. Sjuksköterskor är inte heller en svag eller utsatt grupp. 

Trovärdigheten i denna studie anses hög då frågorna som ställdes i enkäten inte 

uppfattades vara känsliga eller personliga. Det kan även antas att många deltagare var 

motiverade att svara korrekt, då resultatet skulle kunna förbättra deras arbetssituation. .  

 

Resultatet i examensarbetet svarar mot syftet och därför anser författaren att giltigheten 

är relativt hög. Dessutom har enkäten besvarats av just den population som dagligen 

arbetar med dessa frågor. Eftersom svarsfrekvensen blev relativt hög (54%) kan 

resultatet anses ha en giltighet på dessa sju stationer (Polit & Beck, 2010). Författaren 

bedömer att läsaren givits goda förutsättningar att bedöma resultatets överförbarhet 

utifrån urvalskriterier, datainsamling och analysprocess För resultatets giltighet har 

tidpunkten för datainsamlingen angivits. Studiens giltighet kan avse resultatets stabilitet 

över tid (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

Då examensarbetet är inriktat inom den prehospitala vården, borde studiens resultat vara 

intressant att ta del av för all ambulansverksamhet i Sverige. 

 

 

8  Resultatdiskussion 

 
Samarbete 
Sjuksköterskans kommunikativa förmåga är en viktig faktor i handläggandet av 

patienter. Utan den goda dialogen med både annan vårdpersonal, patient och närstående 
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är det svårt att lämna på annan vårdnivå än akuten. Majoriteten av sjuksköterskorna 

anser att samarbetet med framför allt hälsocentralen är bristfällig. Hälsocentralernas 

öppettider och överbelastning är det i särklass största hindret för att kunna triagera 

patienter dit. Det verkar även råda stor osäkerhet om vilka patienter som ska undersökas 

på vilken vårdnivå. I flera avseenden är detta kanske den viktigaste faktorn, i arbetet 

med att avlasta akutmottagningarna. Eftersom en stor andel av patienterna som söker 

hjälp på akuten, egentligen är primärvårdsfall (Carret, Fassa, Kawachi, 2007). Detta 

visar att definitionen av akut sjuk/skadad är svår. Socialstyrelsen (1995:1) förklarar 

akuta tillstånd, men i praktiken tar vi alla med oss våra egna föreställningar och 

förväntningar in i den bedömningen.Vad som är akut är trots allt en subjektiv 

upplevelse, som färgas av så mycket mer än teoretiskt upplagda riktlinjer (Ahl, Nyström 

& Jansson, 2006; Holmberg, 2010). Behovet av att bygga ut och öka allmänhetens 

förväntningar på primärvården blir tydligt i en amerikansk studie (Howard, Davis, 

Anderson, Cherry, Koller, Shelton, 2005) som fokuserade på varför patienter med icke-

akuta besvär söker sig till akutmottagningen. Där fann man argumenten att det går 

snabbare att ta sig direkt till akuten utan omvägen via hälsocentralen eller att det inte 

funnits några tider på hälsocentralen. Patienter verkar se hälsocentralen som ett 

“farthinder” på vägen till den “riktiga” vården. Detta visar att förtroendet för 

hälsocentralen behöver öka bland allmänheten, om vi ska få fler att söka sig dit för icke-

akuta tillstånd. Trots att även de är överbelastade. Tillgängligheten inom båda 

vårdnivåerna är ett stort problem. Har vi en underdimensionerad primärvård, så har vi 

också en överbelastad akutmottagning.  

 

Svårigheten att både veta och att praktiskt handlägga patienter till rätt vårdnivå 

framkom i resultatet I Västra Götaland startade man ett projekt 2009 som man döpte till 

“Samverkande sjukvård” och som numera är ett etablerat begrepp i denna region och en 

väl inarbetad funktion. Att hitta rätt vårdnivå för patienten kan förenklas genom att 

förbättra samarbetet mellan de olika verksamheterna runt patienten. Målet för denna 

samverkan mellan hemsjukvård, ambulans, SOS, 1177, primärvård och MÄVA 

(medicinsk äldrevårdsavdelning) är: rätt vård på rätt plats, vårdbehovet styr, använda 

tillgängliga sjukvårdsresurser på bästa sätt för invånarna, att ha en nära dialog mellan de 

olika verksamheterna och kunna att be varandra om hjälp. Detta samarbete har 

utvärderats och det har visat sig att det har fått mycket positivt genomslag bland de 

samverkande instanserna. Det har blivit enklare och mindre snårigt att snabbt få till rätt 

insatser, för de mest utsatta patientgrupperna. Genom att se på patienten som ett 

gemensamt ansvar, där alla hjälps åt för att lösa problem tillsammans, har problemen 

också blivit lättare att lösa (Västra Götalandsregionen, 2011). Det är uppenbart att det 

blir mindre friktion och mer lättarbetat, när olika yrkeskategorier runt patienten ser sig 

som samarbetspartners och inte som antagonister. Denna framgångsrika arbetsmetod 

som finns i Västra Götaland, skulle kunna etableras inom fler regioner i Sverige.  

 

En annan funktion som visat sig vara bra för samarbetet mellan de olika verksamheterna 

är bedömningsbilen. Denna bil är som en slags ambulans light utan bår, bemannad med 

endast en sjuksköterska. Denna funktion är en relativt ny företeelse i Sverige. Sen 2013 

finns den som ett extra alternativ inom vissa landsting, när patienter inte är livshotande 

sjuka eller skadade (Samverkan 112). 

Bedömningsbilen används framför allt till prio 2 och prio 3 larm. Men den är även 

behjälplig vid akuta larm, som t ex IVPA (i väntan på ambulans). Metoden har visat sig 

öka tillgängligheten på ambulans och minskar belastningen på akutmottagningarna. I 

bland annat Göteborg, Blekinge och Värmland har man inrättat denna funktion. I 

utvärderingen har det visat sig, att den även haft en positiv inverkan när det kommer till 
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att styra äldre och sköra patienter rätt i vårdkedjan. Sjuksköterskan i denna 

bedömningsbil har helt andra förutsättningar att knyta kontakter och genomföra akuta 

vårdplaneringar prehospitalt (Sahlgrenska, 2015). Detta visar att hänvisa patienter till 

rätt vårdnivå kräver förutsättningar som tid, tydlig arbetsbeskrivning och samarbete 

mellan olika funktioner och verksamheter i samhället. Det är svårt för en akutbil (som 

ambulansen är) att stå för alla dessa olika insatser och behov som en enskild patient kan 

tänkas behöva.  

 

För att förenkla samarbetet mellan ambulanspersonal och patient/närstående behövs 

information till samhället, om vad den enskilda kan ha för förväntningar på sjukvården. 

Har patient och närstående orimliga krav på vården, så utsätts ofta ambulanspersonal för 

hårda påtryckningar och krav som kan vara svåra att stå emot. Ambulanssjuksköterskan 

jobbar också efter den rådande vårdideologin i Sverige som innebär en humanistisk 

människosyn och etik. Samtidigt som sjuksköterskan vill att patienter ska hamna rätt i 

vårdkedjan, så måste han eller hon visa medkänsla för patientens situation. Målet är att 

patienten inte ska känna sig maktlös, utan att det råder autonomi över sitt eget liv och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Trots många patienter och närståendes tro 

på akuten som den bästa lösningen, visar sig studier att överbelastade akutmottagningar 

är ett hot mot patientsäkerheten och att 10% av de som söker på akuten avviker utan 

läkarkontakt (Kilcoyne & Dowling, 2007; Mohsin et al., 2007). Allmänheten behöver få 

kunskapen i att de flesta symtom och tillstånd som inte är livshotande kan börja på 

hälsocentralen. Där bedömer en läkare vilka behov som finns och vilken specialitet som 

patienten behöver få träffa. På hälsocentralen kan patienten få en remiss beroende på 

vilket behov som föreligger och därmed komma “rätt” från början i vårdkedjan. T ex 

kan en röntgen remiss från hälsocentralen ge patienten ett snabbspår, istället för att ta 

omvägen via akuten och kanske vänta där i timmar för samma remiss (vårdgivarwebben 

region skåne, 2014-03-22)  

 

Behovet av beslutsstöd och tydliga riktlinjer 
Bedömningen av patientens tillstånd är en viktig del i den prehospitala vården och 

ligger till grund för både medicinska behandlingar och triageringen till lämplig vårdnivå 

(Berntsson & Hilding, 2013). Trots sjuksköterskans hjälpmedel som t ex den 

evidensbaserade undersökning- och intervjutekniken AMLS för bedömning av 

medicinpatienter, så finns det aldrig någon garanti för att inte missa något av vikt. 

Denna beprövade och rekommenderade arbetsmetod skapar ramar och goda 

förutsättningar att inte missa något väsentligt i bedömningen av patienten. Dessutom 

finns Sveriges Landstings upprättade beslutsstöd och riktlinjer i form av SLAS och 

RETTS för sjuksköterskan att följa. I en engelsk studie (Mitchell, Randell, Foster, 

Dowding, Lattimer, Thompson, Cullum, Summers, 2009) framkom det tydligt hur 

datoriserat beslutsstöd förbättrar vårdkvalitén. Med hjälp av ett aktivt dataprogram 

CDSS (Computerized decision support system) säkerställs att inget av vikt glöms bort 

eller försvinner pga den mänskliga faktorn. Automatiskt rekommenderar 

dataprogrammet vårdgivaren vilka frågor och insatser som bör göras för varje specifik 

situation/individ. Eventuellt kan detta liknas vid TeleQ som man i Sverige följer på 

1177 vid sin telefonrådgivning eller dataprogrammet RETTS. Som motvikt till den 

studien tar en annan studie (Robert, Scott-Tilly, Petersen, 2015) istället upp vikten av att 

utveckla sjuksköterskans intuition. Kunskaper är begränsade, men intuitionen kan man 

alltid lita på. Vetenskapen om sjuksköterskans intuition är omfattande och kopplas till 

gott omdöme och effektiva beslut. Intuitiva begrepp behöver introduceras tidigt i 

läroplanen på sjuksköterskeutbildningen och fortlöpande underhållas under hela 

karriären, för att vara väl rustade i patientmötet (Robert et al., 2015). Sjuksköterskan 
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behöver tillåta sig själv att lita mer på sin magkänsla och detta behöver kanske 

premieras och lyftas mer av arbetsgivaren. Eftersom det inte är möjligt att ha utarbetade 

riktlinjer och beslutsstöd i precis alla lägen och situationer som sjuksköterskan möter i 

sitt arbete. Dessutom är alla sjuksköterskor olika individer. Detta resulterar i att 

situationer uppfattas och bedöms olika, beroende på vem som tolkar situationen. Detta 

framkom i resultatet där en del upplevde det lätt att hänvisa patienter till annan vårdnivå 

än akuten och andra tyckte det var svårt och krångligt. Detta gör att det borde vara svårt 

att skapa beslutsstöd och riktlinjer, som används och tolkas likadant av alla. 

 

I resultatet i denna studie framkom avsaknaden av läkarstöd. Nyttan och behovet av 

läkarstöd för ambulanspersonal får stöd, om man tar del av hur Region Skåne arbetar. I 

Läkartidningen (2013) kan man läsa att i region Skåne finns något som kallas RLS 

(regionala läkarstödet). Denna jourlinje ska alltid användas när ambulanspersonal 

bedömer att en patient kan lämnas hemma. Genom läkarkontakten anser man att 

patientsäkerheten ökar påtagligt. Vid en journalgranskning fann man att 9% av 

ambulansens bedömning att lämna hemma, överprövades och kördes till akuten. I 20 % 

av dessa fallen blev det inläggning i mer än 3 dygn. Detta är allvarligt och visade att det 

är viktigt att ringa och rådgöra med en läkare innan patient lämnas hemma 

(Läkartidningen, 2013). Detta visar på komplexiteten i den prehospitala bedömningen 

och vikten av att få prata och diskutera oklara patientfall med högre kompetens. Detta 

skapar en ökad trygghet för sjuksköterskan i dennes triagering, vilket i sin tur genererar 

en ökad patientsäkerhet.  

I Uppsala har man ett samarbete med en mobil läkare sedan 2000. Läkaren är tillgänglig 

dagtid för patienter över 65 år. Det är framför vid prio 2 och prio 3 larm denna läkare 

konsulteras. Läkaren gör ofta hembesök och därmed kan många onödiga resor till 

akuten undvikas. Många äldre patienter mår bättre av att få stanna hemma (Muntlig 

kommunikation med mobila läkaren, 2008).  

 

Bristande läkarstöd framkom även som problematisk när det gällde patienterna på 

äldreboenden. När man uppnått hög ålder och inte längre klarar sig själv, ansåg många 

sjuksköterskor i denna studie att det är rimligt att ta hand om dessa patienter på deras 

boenden. Bristande läkarstöd och därmed frånvaro av både en relevant vårdplan och 

adekvata delegeringar på mediciner, resulterade i upprepade körningar till den allmänna 

akutmottagningen. I en svensk studie (Vicente, Svensson, Wireklint-Sundström, 

Sjöstrand, Castren) testade man att låta ambulanssjuksköterskor använda ett särskilt 

triagesystem för att bedöma vilka äldre patienter som skulle till en geriatrisk enhet, 

istället för till den allmänna akuten. Äldre får många gånger en sämre vård och ett sämre 

omhändertagande på våra allmänna akutmottagningar. Dessa svaga och multisjuka 

behöver ofta en annan typ av omhändertagande, än andra patientkategorier. Studien 

(Vicente et al., 2014) visade ett gott resultat för de äldre, som fick ett adekvat och 

snabbt omhändertagande på den geriatriska enheten. Sjuksköterskor och läkare på dessa 

enheter är alla specialistutbildade i geriatrik. Rundgren och Larsson (2003) 

problematiserar också lämpligheten i att multisjuka äldre hamnar på våra allmänna 

akutmottagningar. Denna bullriga, visuellt störande, opersonliga och skrämmande 

miljön är ogynnsam för denna patientkategori. Till detta kommer att läkare som 

vanligen jobbar på akutmottagning saknar akutgeriatriska kunskaper. Vilket leder till 

sämre kvalitet på bedömningar och beslut. Geriatrisk akutvård fokuserar i första hand på 

funktioner och livskvalitet, medan den allmänna uteslutande handlar om diagnos och 

behandling. Därmed är den allmänna akutsjukvården ineffektiv för dessa äldre patienter. 

Med hänsyn till den stora andelen multisjuka äldre som söker vård på akutmottagningar, 

anser Rundgren och Larsson att detta är ett omfattande problem (2003). Här kommer 
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flera av de etiska principer in i bilden som alla sjuksköterskor arbetar efter. Att göra gott 

och att patienten bestämmer över sitt eget liv (autonomi). Det borde vara svårt för 

närstående, läkare eller annan vårdpersonal att veta vad dessa äldre multisjuka själva 

vill. Om någon frågade efter deras egen åsikt, kanske de inte alls vill åka fram och 

tillbaka mellan boendet och akutmottagningen. Vi andra “unga och friska” tänker liv till 

varje precis, förlänga livet in absurdum. Men är man gammal och sjuk och levt ett långt 

liv, kanske man uppnått en livströtthet och därmed bara vill ha lugn och ro. Kanske 

projicerar vi vår egen rädsla för det oundvikliga åldrandet och döden, på dessa äldre och 

därmed behandlar dom ovärdigt och kanske t o m förlänger lidandet? Existensfilosofin 

fokuserar på människans livsvillkor. Det är de livsvillkoren vi har att rätta oss efter, att 

vi alla måste dö. Har man fått bli väldigt gammal eller är allvarligt sjuk, så är det kanske 

ingen hemsk tanke. 

 

Många sjuksköterskor efterlyste större befogenheter att lämna patienter hemma eller till 

annan vårdnivå. Sjuksköterkor ansåg att patient och närstående inte ska ha rättigheten 

att bestämma vilken vårdnivå man ska föras till. Den befogenheten har 

ambulanssjuksköterskan, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Enligt HSL 

har alla patienter rätt till sjukvård, men däremot ingen rätt att bestämma på vilken 

vårdnivå. Här ser man att ledning behöver förtydliga denna befogenhet. De flesta 

sjuksköterskor är nog skolade i den läran, att patienten alltid ska bestämma själv i alla 

lägen. Men när det gäller att se helheten och gå efter rättvise-principen, kan det inte vara 

ett rimligt val eller krav som patienten kan ställa. För om alltför många 

primärvårdspatienter upptar plats och tid inne på akutmottagningarna, kan det resultera i 

att de som är akut sjuka eller skadade får vänta alldeles länge på hjälp. 

 

Högsbymodellen har kraftigt förtydligat sjuksköterskans befogenheter att både hänvisa 

till hälsocentralen, men också att hjälpa patienten att ordna transport med sjukbil till 

vårdinrättning. I denna nya riktlinje har ambulanssjuksköterskan fått ett VIP-nummer 

till sjuktaxi, som går att ringa dygnet runt. Riktlinjer av den här typen, underlättar 

arbetet att hänvisa patienter rätt. Det verkar vara en utbredd uppfattning bland 

sjuksköterskorna, att när vi kommit hem till patienten är det också vi som ska stå för 

transporten. Men när en patient inte förväntas behöva någon medicinsk assistans under 

resan, kan ambulanspersonal ta beslutet att ringa en sjuktransport eller t o m låta 

patient/närstående köra själva. 

 

Utsatthet 
I den prehospitala vården finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till, både patientens 

och sjuksköterskans livsvärld. Dessa samverkar i ett system, den sociotekniska 

vårdapparaten. Båda befinner sig i ett utsatt läge, fast från olika synvinklar. Patienten ur 

ett mer existentiellt perspektiv och rätten till sin autonomi. När vi drabbas av sjukdom 

eller allvarlig skada, skapar insikten i vår egen ändlighet en ångest och känsla av 

hemlöshet (Svenaeus, 2003). I denna ångest är det lätt att tro att om jag bara får komma 

till den mest avancerade vården där specialisterna är, så kommer allt bli bra och ordna 

sig för mig. Men bara för att patienten eller dennes närstående vill till akuten, är det inte 

säkert att detta är det bästa tänkbara alternativet. Tvärtom, visar studier att långa 

väntetider på akuten är ett stort hot mot patientsäkerheten (Kilcoyne & Dowling, 2007; 

Bernstein et al., 2009). En redan utsatt människa, kanske hamnar i ett ännu mer utsatt 

läge. Att känna sig “övergiven” i åtskilliga timmar på en opersonlig och stressig 

akutmottagning, är inte det mest optimala när man känner sig sjuk eller är skadad. 

Patient och närstående är kanske inte tillräckligt insatta i denna problematik och då är 

det svårt att veta vad som är bästa lösningen.  
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I en svensk studie av Winneby, Flensner och Rudolfsson (2014) undersöktes 

vårdsökarens upplevelser, efter att ha blivit bedömd och triagerad av en sjuksköterska 

till en lägre vårdnivå än akuten. Många negativa känslor beskrevs av vårdsökaren. Det 

handlade om upplevelser av att känna sig avvisad, ifrågasatt, instängd och fångad i en 

situation man inte själv kunde ta sig ur. Man kände sig behandlad respektlöst. 

Vårdsökaren beskrev att man fick kämpa både med sitt sjukdomstillstånd och det 

lidande det innebär, samtidigt som man behövde slåss för rätten att få vara patient. I 

studien framkom även patienter som känt sig positivt behandlade av vårdgivaren. Att 

känna sig välkommen och betrodd, var känslor som hade positiva effekter på den som 

sökte vård. Om patienten blev behandlad etiskt korrekt, började processen tillbaka till 

hälsa och tillfrisknande. Dessutom upplevde patienten inget mer behov av att söka vård 

igen (Winneby et al. 2014). Det är viktigt att vara medveten om, att arbeta som 

sjuksköterska ger makt och auktoritet (Arlebrink, 2009). Patienten kommer alltid vara 

underlägsen sjuksköterskan. Patienten är redan genom sin sjukdom/skada i ett utsatt 

läge och behöver någonting från vårdgivaren, nämligen hjälp. Den som behöver något 

från någon annan är alltid i en utsatt position. Vården handlar om ett samspel av respekt 

mellan vårdgivare och vårdtagare, där båda parter är experter men på olika områden 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Ur sjuksköterskans perspektiv finns istället en rädsla i att göra fel och kanske bli anmäld 

i förhållande till att göra gott, rättviseprincipen och att inte skada. SOSFS (2004) skriver 

att vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Det är inte svårt att 

förstå att det kan vara förvirrande och ambivalent för sjuksköterskan, att både ta hänsyn 

till vad patienten vill och samtidigt se vården ur ett samhällsperspektiv. Socialstyrelsen 

(2009) skriver också att ambulansverksamheten har ett stort ansvar att identifiera rätt 

vårdnivå för patienten. Gunnarsson och Warren-Stomberg (2009) tar upp 

sjuksköterskans utsatthet eftersom han eller hon ofta hamnar i situationer där det finns 

åskådare, antingen ute på “fältet” på skadeplats eller i hemmiljö med närstående som 

noggrant övervakar. Denna övervakning av lekmän utan kunskaper i specifik 

omvårdnad, kan ändå utöva en påtryckning på ambulanspersonalen. När beslut behöver 

fattas snabbt och ibland med knapphändig information, kan sjuksköterskan hamna i ett 

pressat läge. Dock har det visat sig att lång erfarenhet av prehospital bedömning har en 

positiv inverkan på beslutet om vilken vårdnivå patienten ska föras till (Gunnarsson & 

Warren-Stomberg, 2009). Patienten och sjuksköterskan ska tillsammans utifrån två 

utsatta positioner, mötas på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Patientens utgångsläge 

är sin egen hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan behöver ta hänsyn till betydligt fler 

infallsvinklar. Sjuksköterskan kan inte endast se till vad som är bäst för den enskilda 

patienten, utan behöver ha ett helhetsbegrepp som ska helst vara det som är mest 

gynnsamt för alla, kollektivet (rättvise-principen). 

 

Sjuksköterskans utsatthet och rädsla för repressalier vid en eventuell felbedömning, 

framkom som en viktig faktor. Att lämna en patient hemma innebär en risk och ett 

mycket stort ansvar att axla för sjuksköterskan. I en australiensisk studie från 2015 

(Eastwood, Morgans, Smith, Stoelwinder) provades något som kallades sekundär 

telefontriagering. Metoden användes på de patientfall där ambulanspersonal gjort 

bedömningen att patienten inte var akut sjuk och därmed lämnades hemma. Efter några 

timmar ringde telefontriageringen upp patienten och hörde efter hur det gick. Man fann 

att detta var en säker metod och patienterna var nöjda och kände sig trygga. Detta skulle 

kunna vara ett säkerhetssystem för att skapa en tryggare arbetsmiljö även för svenska 

sjuksköterskor på ambulansen, vid bedömningen att lämna hemma. För just oron för 
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vad som händer sen, framkom som en viktig faktor som påverkade triageringen och 

därmed handläggningen. Att bedöma någon genom telefonen är givetvis inte optimalt, 

men det ger ändå en trygghet i att det blir någon slags uppföljning. Att patienten inte 

helt lämnas åt sitt öde, där egentligen vad som helst kan hända när ambulansen åkt 

därifrån. 

 

Många som arbetar inom ambulansverksamheten vittnar om en frustration över 

larmoperatörens bedömning och många gånger överprioritering av patienter. Men det är 

stor skillnad att genom telefon bedöma en patients tillstånd, jämfört med ambulansen 

som på plats kan se och undersöka patienten. Det är en utsatthet även för 

larmoperatören, som kanske inte alltid ambulanspersonalen tänker på. Hjälte et al 

(2009) fann att nästan hälften av patienterna som transporterades i ambulans, bedömdes 

av ambulanspersonal inte hade ett medicinskt behov. Detta visar på svårigheten för 

SOS:s larmoperatörer att göra adekvata bedömningar utan att se patienten. Utsatta 

patientgrupper var ett återkommande tema i denna enkätstudie. Dessa patienter har en 

högre sårbarhet på flera plan, än många andra människor i vårt samhälle. I en japansk 

studie (Kawakami, Ohshige, Kubola, Tochikubo, 2007) som fokuserade på varför 

patienter som inte var akut sjuka eller skadade ändå larmade efter ambulans, framkom 

att socioekonomiska faktorer spelade en stor roll. Dålig hushållsekonomi eller att man 

inte hade en egen bil, kunde vara en orsak till att ambulans larmades. Även en okunskap 

om hur man hittade stadens sjukvårdsinrättningar, kunde vara en anledning till att man 

ville bli transporterad av ambulans. The UK Department of Health rapporterade 2005 att 

endast 10% av de som ringde SOS Alarms motsvarighet i Storbritanien hade 

livshotande åkommor (Machen, Dickinson, Williams,Widiatmoko, Kendall, 2007). 

Trots sjuksköterskornas ifrågasättande av SOS:s utalarmering, så väljer man ändå i 

ganska hög utsträckning att ta med patienten och köra till akuten. Här kan det handla 

om ett pragmatiskt tänkande, för de ambulanser som ändå kör förbi akuten på vägen 

tillbaka till stationen. Har man lämnat in patienten i tryggt förvar på akuten, kan man 

inte straffas i efterhand för en eventuell felbedömning. 

 

I hela detta komplicerade organisationstänk i en omfattande vårdapparat med samarbetet 

mellan akutvården och primärvården, läkare och sjuksköterska, riktlinjer och 

beslutsstöd behöver sjuksköterskan kunna se den utsatta patienten. Det är ändå för 

patienten som vården en gång uppkom och skapades. Ur ett patientperspektiv är 

sjuksköterskans uppgift att arbeta efter etiska principer. Hon eller han ska göra gott och 

inte skada. Inte skada handlar inte bara om den fysiska delen, utan minst lika mycket 

om den psykiska aspekten. Patienter ska behandlas värdigt och respektfullt.  

Att som sjuksköterska alltid ha med sig patientens livsvärld i sin bedömning, är lika 

viktigt som att tänka medicinsk bedömning, kostnadseffektivt, tidsbesparing och 

samarbete med andra inom vården. Dessa bedömningar i sjuksköterskans vardag 

handlar mycket om rättviseprincipen. Det vill säga mest vård till den som behöver den 

mest. Men i mötet med den enskilda människan/patienten måste vi alltid behandla 

utifrån existensfilosofin och varje människas okränkbarhet i sin subjektiva upplevelse 

av sitt lidande. 
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9  Slutsats 
 

Faktorer som påverkar sjuksköterskan att lämna patienten på annan vårdnivå än akuten 

visade sig vara samarbetet med både annan vårdpersonal men också med 

patient/närstående, det handlade om befogenheter som behovet av beslutsstöd och 

tydliga riktlinjer, det handlade om utsatta patienter och sin egen utsatthet. Delade 

meningar fanns, men majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att hälsocentralen är ett 

stort problem i handläggningen av patienter. Likaså otydliga riktlinjer och en osäkerhet 

kring vilka befogenheter sjuksköterskan besitter. Sjuksköterskorna i detta 

examensarbete belyste många intressanta och lärorika erfarenheter. Det har även 

framkommit konstruktiva och konkreta förslag på förbättringar. När man som läsare får 

ta del av alla dessa sjuksköterskors erfarenheter, så inser man komplexiteten i att lämna 

patienter på annan vårdnivå än akuten. I en pressad arbetssituation med många larm, 

beskriver sjuksköterskor en frustration över att inte kunna lägga alltför mycket tid på en 

enskild patient. Därmed behöver bättre rutiner göra det enklare för sjuksköterskor att 

hänvisa patienter rätt i vårdkedjan. Av kanske både gamla traditioner och för 

tidsbesparingen, så har många sjuksköterskor sett det som enklaste utvägen - att köra till 

akuten. 

 

9.1  Kliniska implikationer 

 

Införa retts i primärvården för att skapa en samsyn på patienten  

 

VIP-nummer till hälsocentralerna i ambulanstelefonerna 

 

Tider avsatta på hälsocentralerna för ambulanspatienter 

 

Informera personal på hälsocentralen att det finns andra transportmedel än ambulans för 

patienterna 

 

Utbyggnad av primärvården 

 

Tydligare vårdplaner och mer palliativ behandling på äldreboenden  

 

Informera allmänheten att ambulans både kan vårda på plats och hänvisa till 

hälsocentralen 

 

Tillsätta en akutläkare som finns tillgänglig för rådgivning för sjuksköterskan 

 

Införa patientjournaler i ambulansen 

  

Fler undersökningsmetoder i ambulansen 

 

Tydliggöra sjuksköterskans faktiska mandat, att hänvisa patienter till rätt vårdnivå 

 

9.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det fanns många faktorer som påverkade sjuksköterskor i samarbetet med 

hälsocentralerna. Det hade varit intressant att låta personalen på hälsocentraler svara på 

liknande frågor, för att få deras infallsvinkel på problemet. Det hade kunnat öka 

förståelsen för varandras yrke och verksamheter. Patient och närståendes upplevelser av 



  
 

28 

ambulansens hänvisning till annan vårdnivå. Hur ser akutpersonalen på de 

ambulanspatienter som kommer. En jämförande studie hade kunnat titta på deltagarna 

mer internt. Då skulle man kunna jämföra om det finns en skillnad i åsikter mellan 

män/kvinnor, unga/gamla, allmänsjuksköterskor/specialistsjuksköterskor och antal år 

inom ambulansen. Intervjuer med sjuksköterskor på ambulansen hade kunnat ge en 

djupare förståelse om deras upplevelser i detta ämne. 
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Bilaga 1 

 

Tillståndsansökan 
 

Till verksamhetschefen Matti Pajaujis 

 

Förfrågan om att att få genomföra en studie, med syfte att undersöka faktorer som 

påverkar sjuksköterskor på ambulansen att hänvisa patienter till annan vårdnivå än 

akuten. 

 

Bakgrund 

Befolkningen i Sverige ökar och andelen äldre ökar. Detta genererar ett ökat 

sjukvårdsbehov som samhället måste tillgodose. Det ökade trycket på resurserna i hela 

vårdkedjan, leder till kravet på rätt resurs till rätt uppdrag (Karlberg, 2009). För att våra 

sjuksvårdsresurser ska användas på ett optimalt sätt, behöver varje patient tas om hand 

på rätt vårdnivå.  

Jag vill ta reda på vad sjuksköterskor på ambulansen själva anser om detta komplexa 

ämne. 

 

Metod 

En enkätstudie kommer att genomföras vid sju ambulansstationer i Kalmar län mellan 

vecka 6-8. Det är en blandning av ytterstationer och tätortstationer. På dessa stationer 

jobbar 70 sjuksköterskor. Inklusionskriterier är sjuksköterska som jobbat på 

ambulansstation minst ett år. Jag kommer meddela stationschefer och även skaffa mig 

en kontaktperson på varje station. Denna kontaktperson kommer ta på sig att enkäter 

lämnas ut och samlas in, samt påminner sina kollegor att fylla i. När jag sedan får 

tillbaka enkäterna i slutet av vecka 8, kommer en innehållsanalys göras. 

Informanterna till studie kommer få information av mig via mejl och även skriftligen i 

samband med att de får enkäten i sin hand. Samtycke delger informanterna mig genom 

att svara och lämna in enkäten igen. Vill de inte deltaga, svarar de inte på enkäten. Detta 

framgår både via mejl och info på enkäten. Frågorna kommer besvaras anonymt och 

dessutom ska de läggas i ett förslutet kuvert innan inlämning. När enkäterna samlats in, 

kommer bara jag att ha tillgång till dem. Efter uppsatsarbetet är färdigt och godkänt, 

kommer enkäterna förstöras. Resultatet av denna studie kommer att redovisas på 

opponentskap/respondentskap i Linneuniversitetets regi och efter godkännande även att 

läggas upp på portalen DIVA för allmänheten. 

 

Studien genomförs som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet för 

ambulanssjukvård.  

Om du har frågor eller vill veta mer kontakta antingen mig Anette Faxe leg. 

sjuksköterska och student på Linneuniversitet i Växjö eller min handledare på skolan 

Carina Elmqvist PhD universitetslektor på Linneuniversitetet i Växjö.  

 

Anette Faxe mejladress: anette.faxe@icloud.com eller på telefon 0709-229680 

 

Carina Elmqvist mejladress: carina.elmqvist@lnu.se eller på telefon 0470-708365 

 

 

 

 

 



  
 

 

Blankett för medgivande av verksamhetschef 

 

för studien: 

 

Att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskor på ambulansen att få patienter till 

annan vårdnivå än akuten. 

 

 

 

Ort/datum:  

 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

Namnförtydligande/titel: 

 

 

 

Verksamhetsområde: 

 

 

 

Detta intyg kan du skicka till: Anette Faxe, Törnbottenvägen 103, 386 90 Färjestaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga 2.  

 

Informationsbrev  
 

Syftet är att kartlägga faktorer som påverkar sjuksköterskor på ambulansen att hänvisa 

patienter till annan vårdnivå än akuten 

 

Befolkningen i Sverige ökar och andelen äldre ökar. Detta genererar ett ökat 

sjukvårdsbehov som samhället måste tillgodose. Det ökade trycket på resurserna i hela 

vårdkedjan, leder till kravet på rätt resurs till rätt uppdrag (Karlberg, 2009). För att våra 

sjuksvårdsresurser ska användas på ett optimalt sätt, behöver varje patient tas om hand 

på rätt vårdnivå. Akuten ska ta emot patienter med akuta tillstånd som behöver 

omedelbart omhändertagande, primärvården ska ta emot patienter med mer diffusa 

tillstånd som inte bedöms vara potentiellt livshotande eller leda till irreversibel skada. 

Socialstyrelsen definierar akuta tillstånd, som skada eller sjukdom som har ett snabbt 

förlopp, som kräver snabbt omhändertagande, helst inom timmar (www.socialstyrelsen. 

se). 

 

Denna undersökning genomförs som en del i en magisteruppsats inom 

specialistsjuksköterskeprogrammet för ambulanssjukvård.  

En enkätstudie kommer genomföras. Den innehåller 5 öppna frågor till dig som är 

sjuksköterska (som jobbat minst ett år), på en av sju utvalda ambulansstationer i Kalmar 

län. Sista inlämningsdatum för enkäterna är 26: februari. 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Om du väljer att delta, kan du när som 

helst avbryta ditt deltagande utan att uppge orsak. Inga uppgifter om dig som person 

kommer att lämnas ut i något sammanhang. Du ger ditt samtycke genom att svara på 

frågorna. Om du behöver mer utrymme för dina svar, kan du skriva dels på baksidan av 

enkätbladen eller så lägger du till blad och häftar ihop med resten av enkäten. Frågorna 

besvaras anonymt och läggs sedan i det medföljande brevet som du försluter.  Detta 

brev ger du antingen till din förstalinjechef eller en kontaktperson. För de som inte har 

en chef stationerad på sin arbetsplats, så har jag utsett en kontaktperson på dessa 

stationer.  

Följande personer är kontaktpersoner som du lämnar till: 

 

Peter Rundberg 

Magnus Gunnarsson 

Jenny Sheffield 

Johan Lindberg 

Peter Svensson 

Anders Folckner  

 

Vill du inte delta, låter du bli att svara på frågorna. 

 

Om du har frågor eller vill veta mera kan du kontakta:  

Anette Faxe mejladress: anette.faxe@icloud.com eller på telefon 0709-229680 

Carina Elmqvist PhD, universitetslektor, Linneuniversitetet Växjö, mejladress: 

carina.elmqvist@lnu.se eller på telefon 0470-708365  

 

Författare: Anette Faxe legitimerad sjuksköterska, student Linneuniversitetet i Växjö 

 

 



  
 

 

Bilaga 3 

 

Enkätstudie 
 

 
Basfrågor 

 

Kvinna    

     

Man    

 

Din ålder _______   

 

År inom  

ambulansen _______   

 

Utbildnings-     Allmänsjuksköterska 

nivå     Specialistsjuksköterska ambulans 

     Specialistsjuksköterska annat 

vilken ___________________ 

 

 

 

Huvudfrågor 

 

1. Beskriv en situation du varit med om, när det var lätt att lämna en patient till annan 

vårdnivå än akuten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beskriv en situation du varit med om, när det var svårt att lämna en patient på annan 

vårdnivå än akuten 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vad skulle underlätta för dig att lämna på annan vårdnivå än akuten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vilka hinder finns för dig att lämna patienter på annan vårdnivå än akuten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Övrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga 4 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt 

forskningsprojekt eller motsvarande inför rådgivande etisk 

granskning 
  

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

Projekttitel: ____________________________________________________ 

  

 

Projektledare: __________________________________________________ 

  

 Handledare: ____________________________________________________  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  
 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
   

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

   

 

 
 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
   

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

   

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

   

http://www.epn.se/


  
 

 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

   

 


