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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan skall identifiera tecken och symtom på ohälsa, bedöma 
tillstånd och se till att vårdsökande erhåller korrekt vårdnivå. RETTS är det vanligaste 
triageringssystemet inom ambulanssjukvården och akutmottagningar i Sverige. 2015 skedde 
2,5 miljoner besök på akutmottagningar i Sverige. Det kan ambulanssjukvården påverka 
genom att styra vårdsökande till rätt vårdnivå. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 
använda RETTS i sin bedömning av vårdsökande som kvarstannar i hemmet. 
Metod: En deskriptiv design med kvalitativ induktiv ansats användes. Metoden för 
datainsamling var semistrukturerade intervjuer. Nio ambulanssjuksköterskor intervjuades vid 
två ambulansstationer i två landsting i mellersta Sverige. Till databearbetningen och 
dataanalysen användes manifest kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Sju kategorier identifierades. Upplevelse av otillgänglighet: RETTS upplevdes 
otillgängligt vid bedömning om en vårdsökande kunde kvarstanna i hemmet. Upplevelse av 
enhetlighet: Enhetlighet och tydlighet upplevdes om RETTS användes i bedömningen. 
Erfarenheten går före: Ambulanssjuksköterskor med lång erfarenhet bedömde mer utefter sin 
erfarenhet. Stöd i sina beslut: RETTS var värdefullt för de med mindre erfarenhet, det gav 
vägledning i deras beslut. Upplevelse att RETTS övertriagerar: Generell upplevelse av att fler 
körs in med ambulans till akutmottagningen. Upplevelse i oklarhet hur RETTS skall 
användas: Osäkerhet i hur ordagrant RETTS skulle användas. Upplevelse av svårighet i att 
använda RETTS: Upplevelse att vissa begrepp i RETTS var diffusa och att det fanns utrymme 
för egen tolkning.  
Slutsats: Det behövs mer kunskap om hur RETTS kan vara tillgängligt hemma hos den 
vårdsökande. RETTS är ett bra stöd och bidrar till bättre kommunikation men stödet används 
mer av oerfarna ambulanssjuksköterskor än av erfarna som istället använde sin kliniska blick. 
Oklarheter kring användandet och vissa diffusa begrepp visar att det krävs mer diskussion och 
utbildning kring RETTS. 
 
Nyckelord: Ambulans, Ambulanssjuksköterska, Bedömning, Rätt vårdnivå, Triage 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 
 
Background: The ambulance nurse shall identify signs of illness, assess the condition and 
ensure that the care seeker receives the correct level of care. RETTS is the most common 
triaging system in ambulance- and emergency services in Sweden. In 2015, 2.5 million visits 
were made to emergency departments in Sweden. The ambulance service can affect this by 
guiding the care seekers to the correct level of care. 
Aim: The aim of this study was to describe the ambulance nurse's experiences of using 
RETTS in their assessment of care seekers who remain at home. 
Method: A descriptive design with qualitative inductive approach was used. Semistructured 
interviews was used to collect data. Nine ambulance nurses were interviewed at two 
ambulance stations in central Sweden. A manifest qualitative content analysis was used for 
data analysis. 
Result: Seven categories were identified. Experience of inaccessibility: RETTS was found 
inaccessible when assessing a care seeker in the home. Experience of Unity: Unity and clarity 
were experienced when RETTS was used to assess. Experience precedes: Experienced 
ambulance nurses assessed more in terms of their experience. Support in their decisions: 
RETTS were valuable to those with less experience, in giving guidance in their decision. 
Experience of over-triage: An overall experience that more people are driven by ambulance to 
the emergency department. Experience of uncertany how to Use RETTS: Uncertainty about 
how verbatim RETTS would be used. Experience of difficulty in using RETTS: Experience 
that some concepts in RETTS were diffuse and there was space for interpretation. 
Conclusion: More knowledge about how RETTS may be available at home is needed. 
RETTS gives good support and contributes to better communication. RETTS was used more 
by inexperienced ambulance nurses than by the experienced, they used their clinical 
experience. Uncertainties about the usage and some diffuse concepts indicate that more 
discussion and training about RETTS is required. 
 
Keywords: Ambulance, Ambulance nurse, Assessment, Level of care, Triage 
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1. INLEDNING 

Båda författarna arbetar inom ambulanssjukvården vid stationer där det inte finns något 
akutsjukhus på samma ort. Ambulansstationerna ligger i mellersta Sverige, tillhör olika 
landsting och har ungefär 40 kilometer till närmaste akutsjukhus. I det dagliga arbetet 
påträffas personer som ringt efter ambulans men som egentligen klarar av att stanna hemma 
med egenvårdsråd eller avvakta tills vårdcentralen kan ta emot. Det finns en risk i att köra alla 
som söker vård till akutsjukhuset i och med att akutberedskapen i det huvudsakliga 
upptagningsområde då äventyras samt att belastningen på akutmottagningarna ökar. 
Kompetensen i den prehospitala ambulanssjukvården ökar då fler sjuksköterskor har en 
vidareutbildning inom ambulanssjukvård. I och med att kompetensen ökar finns det idag bra 
förutsättningar för att göra bedömning om huruvida en vårdsökande behöver vård på en 
akutmottagning, eller om annan vårdnivå är mer lämplig. Det finns ett intresse i att skapa 
förståelse för hur ambulanssjuksköterskor upplever bedömningen av personer som söker vård 
och bedöms kunna kvarstanna i hemmet. 

2. BAKGRUND 

2.1 Ambulanssjukvård 
Internationellt sett kan ambulanssjukvård förekomma på olika nivåer. I den enklaste nivån av 
ambulanssjukvård utför personalen enbart basala livsuppehållande åtgärder. I nästa nivå har 
personalen mer utbildning och genomför mer avancerade livsuppehållande åtgärder och 
läkemedelsbehandlingar. Det förekommer också läkarbemannade intensivvårdsresurser 
(Pirneskoski, Peräjoki, Nuutila & Kuisma, 2016). Ambulansverksamhet har funnits i Sverige 
sedan 1900-talets början, då verksamheten ansågs vara en ren transportresurs. Det dröjde fram 
till 1980-talet innan den kompetens- och utrustningsmässiga utvecklingen tog fart. 
Utvecklingen har fortsatt och fortsätter än i dag (Gårdslöv, 2016). Dagens ambulanser skall 
vara utrustade så att hälso- och sjukvårdspersonal kan utföra en mängd olika undersökningar 
och behandlingar på plats och under färd. Det innefattar bland annat att skapa och upprätthålla 
fria luftvägar, ge assisterad andning, administrera läkemedel, övervaka och registrera vitala 
funktioner samt utföra avancerad hjärt- och lungräddning (Ambulanssjukvård m.m. SOSFS 
2009:10, kap. 3, 12§). I Sverige har varje ambulans en besättning på två personer varav minst 
en av dem är legitimerad sjuksköterska (SOSFS 2009:10, kap. 6, 1§). Varje landsting har som 
ansvar att upprätta en plan för ambulanssjukvården som skall innefatta vilka mål som har 
fastställts, vilka resurser som finns samt hur ambulanssjukvården ska vara organiserad 
(SOSFS 2009:10, kap. 2, 1§). 
 
Socialstyrelsen definierar att en ambulans är ett transportmedel avsett och utrustat för 
transport av sjuka och skadade. Ambulanssjukvård definieras som hälso- och sjukvård som 
utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans. Hälso- och 
sjukvårdspersonal är personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. Definieringen av 
prehospital akutsjukvård innefattar omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 
sjukvårdspersonal utanför sjukhus (SOSFS 2009:10, kap. 1, 2§). 
 
2.2 Ambulanssjuksköterskans kompetens 
Internationellt är det vanligt att ambulanser är bemannade med paramedics som är 
registrerade utövare av hälso- och sjukvård. Vilket innebär att de innehar och får administrera 
en begränsad mängd läkemedel enligt landets nationella riktlinjer (Kemp, 2016; Pirneskoski, 
Peräjoki, Nuutila & Kuisma, 2016). Utbildningen till paramedic i England är på tre år och ges 
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på universitetsnivå vilket ger en Bachelor of Science (Hons) in Paramedic Science 
(http://www.herts.ac.uk/courses/bsc-hons-paramedic-science).  
 
I Sverige har en sjuksköterska en universitets- eller högskoleutbildning som är på tre års 
heltidsstudier (Socialstyrelsen, 2005). Som specialistutbildad ambulanssjuksköterska 
tillkommer ytterligare ett års heltidsstudier (Riksorganisationen för ambulanssjuksköterskor 
[RAS], 2014). RAS har utvecklat ett nationellt dokument som beskriver de krav som skall 
uppfyllas för att arbeta som specialistutbildad ambulanssjuksköterska i Sverige idag och 
bygger på de riktlinjer som Socialstyrelsen formulerat. Riktlinjerna innefattar bland annat att 
den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan skall se till att patienten erhåller korrekt 
vårdnivå i samverkan med kommun, vårdcentral och specialistvård samt medverka till att 
resurser utnyttjas optimalt, så väl ambulansens resurser som de övriga vårdnivåernas resurser. 
Vården skall utföras utifrån patientens värdighet och rättigheter samt stimulera till 
delaktighet, egenvård och förebyggande hälsovård. Omhändertagandet skall vara stödjande 
och reflekterande, det skall både främja välbefinnande samt förebygga lidande. 
Ambulanssjuksköterskan skall identifiera tecken och symtom på ohälsa och bedöma 
patientens tillstånd enligt ABCDE. Undersökningar skall kunna utföras och vitalparametrar 
som framkommer skall kunna tolkas. Utifrån det skall beslut om åtgärder samt genomförande 
och utvärdering av åtgärder utföras och dokumenteras. Vitalparametrar och symtom skall vara 
ett underlag för besluten som ambulanssjuksköterskan tar angående patientens vård (RAS, 
2014). 
 
Flera landsting har krav på att det skall vara minst en specialistutbildad 
ambulanssjuksköterska i varje ambulans (Landstingsrevisorerna, 2013). För några av de 
landsting som saknar det kravet är det en målbild att det skall finnas minst en 
specialistutbildad ambulanssjuksköterska i varje ambulans inom en snar framtid (Landstinget 
i Värmland, 2014). 
 
2.3 Bedömning och beslutsfattande  
Det ingår i ambulanssjuksköterskans kompetens att bedöma patienten till en korrekt vårdnivå 
med hjälp av ett triagesystem (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg, 2014). 
Ambulanssjuksköterskors kompetens beskrivs utifrån de kursplaner som finns kopplade till 
specialistutbildningar i ambulanssjukvård i Sverige. Beslutsfattning, användning av 
beslutsstöd och klinisk bedömning beskrivs som de mest komplexa och vanliga 
arbetsuppgifterna för ambulanssjuksköterskor och det krävs träning i beslutsfattande för att 
kunna arbeta inom ambulanssjukvården (Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted & Kurland, 2015). 
Beslutsfattande är en komplex process inom sjuksköterskeprofessionen som påverkar 
patientens behandlingsresultat. Sjuksköterskans beslutsfattande påverkas av såväl hens 
erfarenheter som kunskaper. För att kunna fatta beslut i akuta kliniska situationer krävs det att 
sjuksköterskan kan föra ett kritiskt resonemang och har ett kritiskt tänkande. Sjuksköterskan 
skapar sedan ett antal olika handlingsalternativ och utifrån ett konsekvenstänk väljs det mest 
passande beslutet för den aktuella situationen (Johansen & O´Brien, 2016).   
 
Beslutsfattande definieras som rationellt utväljande av alternativ utifrån olika möjligheter 
(Benner, Tanner & Chelsa, 2009). Kvarstanna i hemmet definieras med att larmcentralen får 
ett samtal varpå en ambulans skickas till den vårdsökande, den vårdsökande bedöms men 
transporteras dock inte till sjukhus med ambulansen (Marks, Daniel, Afolabi, Spiers & 
Nguyen-Van-Tam, 2002).  
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2.3.1 Triagering och beslutsstöd 
Bedömning och beslutsfattande inom ambulanssjukvården sker med hjälp av triagering och 
beslutsstöd (Worster, Sardo, Eva, Fernandes & Upadhye, 2007). Triage kommer från 
franskans “trier” som betyder sortera.  Den första personen som använde sig av triage var 
Napoleons generalläkare baron Dominique Jean Larrey. Han triagerade de skadade på 
slagfälten så att de soldater med de lindrigaste skadorna behandlades först  så att de kunde 
återvända till kriget så fort som möjligt (Widfeldt & Örtenwall, 2005). Inom svensk 
akutsjukvård innebär begreppet triage att patienter prioriteras och sorteras till rätt klinik för att 
få rätt vård (Wikström, 2012).  
 
Medical Emergency Triage and Treatment System-Adult (METTS- A) är ett 
triageringsprotokoll som utvecklades vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och användes för 
att triagera, prioritera och riskidentifiera patienter på akutmottagningen samt ge ett beslutsstöd 
för den fortsatta akutprocessen (Widgren, Jourak & Martinius, 2008). METTS-A bytte namn 
till Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) år 2010 och idag används det 
övervägande av organisationer inom ambulanssjukvården och akutmottagningar i Sverige och 
Norge (http://predicare.se/om-retts/). RETTS är uppbyggt så att patientens vitalparametrar 
såsom puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation, medvetandegrad och temperatur 
mäts.  Anamnes, aktuella besvär och kontaktorsak bildar Emergency Symptomes and Signs 
(ESS) och tillsammans med vitalparametrar ger de rekommendationer om triagenivå och 
därmed hur snabb handläggning den vårdsökande ska få. Varje triagenivå i RETTS har en 
färg, röd, orange, gul och grön. Röd triagenivå är den högsta nivån med livshotande symtom 
där patienten är i behov av direkt hjälp av läkare och sjuksköterska. Orange triagenivå innebär 
potentiellt livshotande tillstånd där patienten är i behov av medicinsk hjälp inom 20 minuter. 
Gul triagenivå är inte livshotande tillstånd men patienten behöver medicinsk hjälp inom 120 
min. Grön triagenivå innebär inte livshotande tillstånd och patienten är inte i behov av 
omedelbar hjälp. Det finns även en lägre nivå än grön, vilket är blå och den ges till 
vårdsökande som inte är i behov av akut- eller sjukhusvård. Det är den högsta nivån av 
vitalparametrar eller ESS som bestämmer den totala triagenivån (Widgren & Jourak, 2011). 
 
2.4 Patientflöden och vårdnivå 
Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att befolkningen i Sverige ökar i antal samt 
blir äldre. Sedan november 2006 till samma tidpunkt 2016 har befolkningsmängden ökat från 
9 107 935 till 9 967 637 invånare vilket är en ökning med närmare 9 procent (SCB, 2016b). 
Samtidigt har medelåldern ökat från 78 år till 80 år för män och 82 år till 84 år för kvinnor 
(SCB, 2007 & 2016a). I förhållande till det har Riksrevisionen (RIR) sett i sin granskning 
Statens insatser inom ambulansverksamheten att antalet larm inom ambulansverksamheten 
ökat markant de senaste nio åren från 532 000 till 713 000 vilket är en ökning med 25 
procent. Det har framkommit att det finns en uppfattning från de som ringer efter ambulans 
att de får snabbare vård på akutmottagningen om de inkommer med ambulans, vilket är en 
felaktig uppfattning (RIR, 2012:10). 
 
Det skedde 2,5 miljoner besök på akutmottagningar i Sverige år 2015 och det var en ökning 
med 3 procent jämfört med föregående år. I hälften av alla besök fick patienten vistas mer än 
tre timmar på akutmottagningen, vistelsetiden har i snitt ökat med 31 minuter från 2010 till 
2015. Antalet besök som resulterar i inskrivning i slutenvård är relativt oförändrat sedan 2010 
och ligger på 32 procent. Ungefär 25 procent av alla besök är patienter som inkommer med 
ambulans, de patienterna är i regel äldre och har en högre prioriteringsgrad än genomsnittet. 
Patienter som triageras blåa, gröna och gula, alltså mindre allvarliga triageringsgrader utgör 
omkring 80 procent av alla akutmottagningsbesök. Slutsatsen är att antalet besök till 
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akutmottagningar ökar och flera faktorer ses som orsak. En förändring av patientgrupper som 
söker kan ses, framförallt en ökning av unga individer och framförallt unga kvinnor. 
Ytterligare faktorer är att patienter söker för nya åkommor och att vårdcentraler remitterar fler 
patienter. I och med det ökade patientflödet står akutmottagningarna inför en stor utmaning 
för att patientsäkerheten skall kunna uppfyllas (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Av alla patienter som kontaktade akutmottagningar i Västra Sverige under 2011 var 16 
procent kandidater för primärvård. Motsvarande var alltså 84 procent av alla patienter som 
kontaktade akutmottagningen i behov av akutsjukvård. De som var kandidater till 
primärvården var generellt sett yngre och i grunden friskare jämfört med den grupp som 
behövde akutsjukvård. Hos kandidaterna för primärvård återfanns många olika ESS-koder 
och olika prioriteringsnivåer utifrån RETTS. En hög prioriteringsnivå utifrån RETTS uteslöt 
inte att patienten kunde vara kandidat för primärvård (Norberg, Wireklint Sundström, 
Christensson, Nyström & Herlitz, 2015). 
 

Äldre personer beskrivs i flera fall felaktigt hamna på akutmottagningar och för att hantera 
problemet har ett beslutssystem kallat VISAM som är grundat utifrån RETTS utvecklats. 
Beslutsystemet bygger på vitalparametrar men är anpassat för att användas av kommunens 
sjuksköterskor som arbetar med äldre patienter i hemsjukvården. Användningen av 
beslutsystemet ledde till en minskning av onödiga hänvisningar av äldre personer till 
akutmottagningen vilket också bidrog till bättre hälsa, ökat välbefinnande och minskad 
förvirring för den äldre (Kihlgren, Svensson, Lövbrand, Gifford & Adolfsson, 2016). En 
utredning av det akuta omhändertagandet av äldre patienter visade att de ofta hamnade på 
akutmottagningar trots att det inte var den optimala platsen för dem att vara på. Utredningen 
visade att ambulanssjukvården kunde påverka problemet genom att styra äldre patienter till en 
mer passande vårdnivå med hjälp av ett anpassat beslutsstöd. Med ett beslutsstöd för 
geriatriska patienter kunde fler äldre patienter istället få vård på en närakut eller geriatrisk 
klinik vilket ledde till minskad utsatthet för dem (Vicente, 2013). 
 
2.5 Kompetensutveckling enligt Patricia Benner 
Bedömning och beslutsprocess hos den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan grundas 
utifrån den kompetens hen innehar. Begreppet kompetens och dess nivåer beskrivs som att 
oerfarna sjuksköterskor förlitar sig mer på instruktioner och vårdrutiner när de ställs inför 
situationer där de ska fatta beslut jämfört med sina kollegor som har mer erfarenhet. De 
sjuksköterskor som har mer erfarenhet ser till helheten i situationen och har utvecklat en 
holistisk syn genom den erfarenhet de erhållit från omvårdnaden av patienter med olika 
komplexa sjukdomstillstånd (Benner, Tanner & Chelsa, 2009). 
 
Den kliniska kompetensen delas in i fem utvecklingssteg. Första steget är nybörjare och 
definieras som en sjuksköterska under sin kliniska utbildning där denne har liten förmåga att 
förutse vad som kan ske i olika situationer. Andra steget är avancerad nybörjare, de har 
kunskapen om olika situationer och tillstånd men saknar erfarenhet. Kompetent sjuksköterska 
är det tredje steget där sjuksköterskan känner igen mönster i kliniska situationer snabbare och 
kan planera och organisera bättre än en avancerad nybörjare. Steg fyra är skicklig 
sjuksköterska som ser situationer i en helhet och lär sig genom erfarenhet att situationer 
uppstår och kan då modifiera sin planering för att agera därefter. Sista steget beskrivs som 
expert, i det steget vet sjuksköterskan vad som behöver göras och förlitar sig mindre på 
rutiner i olika situationer. De använder beslutsstöd i situationer de har liten erfarenhet av eller 
när något sker som inte var förväntat. Vidare beskrivs att prioritering kräver en beslutsprocess 
för sjuksköterskor som befinner sig i kompetensstadiet då de fortfarande kan ha svårt att tolka 
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betydelsen i vissa situationer. De belyser att procedurregler hjälper sjuksköterskan att både 
agera och känna sig pålitlig i en specifik situation (Benner et al., 2009). 

3. PROBLEMFORMULERING 

Aktuell forskning visar att antalet ambulansuppdrag och belastningen på akutmottagningar i 
Sverige har ökat de senaste åren. Det har orsakat utmaningar i att uppfylla patientsäkerheten 
och se till att vårdsökande får rätt vård i rätt tid. Det bidrar också till en utsatthet för de 
patienter som får vänta långa tider på akutmottagningar, äldre patienter är särskilt drabbade. 
För att minska utsattheten är det viktigt att den vårdsökande kommer till rätt vårdnivå så tidigt 
som möjligt alternativt får god information om egenvård. Statistik visar att majoriteten av 
patienter på akutmottagningar har en låg triagenivå, vilket kan innebära att de istället skulle 
ha hänvisats till vårdcentral eller egenvård i hemmet. Ambulanssjuksköterskan skall enligt 
RAS kompetensbeskrivning se till att patienten kommer till rätt vårdnivå, vilket innebär att de 
vårdsökande som kan kvarstanna i hemmet skall göra det. Bedömningen av vårdnivå och 
huruvida vårdsökande kan kvarstanna i hemmet beskrivs som komplex och bedömningen 
påverkas av det kompetenssteg ambulanssjuksköterskan befinner sig i. För att möjliggöra en 
korrekt bedömning som leder till korrekt vårdnivå behövs stöd och riktlinjer. Därför är det av 
intresse att veta hur ambulanssjuksköterskor upplever bedömningen av vårdsökande som kan 
kvarstanna i hemmet samt att undersöka om det beslutsstöd som finns tillgängligt är anpassat 
för ändamålet. 

4. SYFTE 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda RETTS i sin 
bedömning av vårdsökande som kvarstannar i hemmet. 

5. METOD 

Studien använde sig av en deskriptiv design med kvalitativ induktiv ansats. Metoden för 
datainsamling var semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys användes för 
databearbetningen och dataanalysen enligt Graneheim och Lundman (2004). 
 
5.1 Urval 
Förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie skickades ut via e-post till 
verksamhetschefer inom ambulanssjukvården i två landsting i Mellansverige. Efter 
verksamhetschefens skriftliga medgivande inhämtades muntligt tillstånd av respektive 
stationschef på de utvalda ambulansstationerna om att få genomföra intervjuerna. Därefter 
skickades en intresseanmälan ut via e-post och ett informationsbrev lämnades till de 
ambulanssjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna där de ombads att anmäla 
intresse för att delta i studien. I informationsbrevet framgick att deltagandet var frivilligt och 
godkänt av verksamhets- och stationscheferna samt att den insamlade datan och 
personuppgifter behandlades konfidentiellt så inte obehöriga kunde ta del av det. Vid 
intervjutillfället upprepades informationen kring hanteringen av datan samt att deltagandet var 
frivilligt och när som helst kunde avbrytas av deltagaren.  
 
Inklusionskriteriet för att få deltaga i studien var ambulanssjuksköterskor som var verksamma 
inom ambulanssjukvården. Ett strategiskt urval användes (Polit & Beck, 2016) och för att få 
ett brett spektrum av svar togs hänsyn till ålder, kön, antal år som både sjuksköterska och 
ambulanssjuksköterska samt hur länge de varit verksamma inom ambulanssjukvården. 
Ambitionen var att inkludera åtta ambulanssjuksköterskor i studien, fyra från vardera 
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ambulansstation. Sex ambulanssjuksköterskor på den ena ambulansstationen tillfrågades, när 
fyra av dem tackat ja informerades de övriga två som ännu inte svarat om att deras deltagande 
inte längre var nödvändigt. På den andra ambulansstationen tillfrågades nio 
ambulanssjuksköterskor och av dem tackade åtta ja. Utifrån de åtta valdes fyra ut och de 
övriga fyra informerades om att de inte inkluderats i studien. Utöver de ordinarie intervjuerna, 
skulle en pilotintervju genomföras på en av ambulansstationerna. Deltagaren till pilotintervjun 
tillfrågades separat. Eftersom pilotintervjun blev tillräckligt bra inkluderades även den i 
studien och det totala antalet blev nio. Fem deltagare var män och fyra deltagare var kvinnor. 
I tabell 1 presenteras ålders-, erfarenhets- och utbildningsfördelning hos deltagarna. 
 
Tabell 1: Ålders-, erfarenhets- och utbildningsfördelning hos deltagarna. 
 

Intervall Medel Median 

Ålder 27 - 53 år 43 år 47 år 

År som Sjuksköterska 5 - 20 år 13 år 14 år 

Verksamma år i Ambulans 2 - 30 år 14 år 14 år 

År som Ambulanssjuksköterska 1 - 8 år 5 år 5 år 

 
5.2 Datainsamling   
För datainsamling användes semistukturerade intervjuer. En intervjuguide med öppna frågor 
samt förslag på följdfrågor formulerades, se bilaga 1, efter att ha läst och inspirerats av Kvale 
och Brinkmann (2014). En pilotintervju genomfördes för att kontrollera frågornas relevans 
och för att få en uppskattning om hur lång tid varje intervju skulle ta. Utifrån pilotintervjun 
justerades intervjuguiden med att två frågor sammanställdes till en då de uppfattades vara 
samma fråga. Intervjuerna gjordes på deltagarnas arbetsplatser under arbetstid. Deltagarna 
fick bestämma datum och tidpunkt för respektive intervju.  Bägge författarna genomförde sina 
intervjuer på den ambulansstationen där de själva var verksamma. Innan intervjuerna startade 
fick varje deltagare underteckna en kopia av informationsbrevet för att bekräfta samtycke till 
att delta. För att ge förutsättningar för en avslappnad intervju inledde författarna med ett 
informellt samtal och information om intervjun. Kaffe eller annan dryck erbjöds innan 
intervjun startade. Varje intervju inleddes med två generella frågor kring upplevelsen av att 
använda RETTS samt bedömningen av vårdsökande som bedömdes kunna kvarstanna i 
hemmet. Författarna inspirerade deltagarna till att vidareutveckla sina svar genom att be dem 
ge exempel på situationer eller patientfall för att förtydliga svaren. Varje intervju spelades in 
på digital diktafon för att ingen information skulle gå förlorad i den fortsatta analysen och för 
att utgöra fundamentet till den efterföljande bearbetningen och analysen av datan. 
Intervjuernas längd var mellan 8-17 minuter. Fem ambulanssjuksköterskor intervjuades av en 
av författarna på den ena stationen, av de fem var den ena pilotintervjun. Fyra 
ambulanssjuksköterskor intervjuades av den andra författaren. Slutligen transkriberade 
författarna enskilt varsin intervju ordagrant. Sex intervjuer transkriberades ordagrant av en 
utomstående person som har stor erfarenhet av att transkribera och var väl insatt gällande 
sekretessbestämmelser. Efter att samtliga intervjuer transkriberats beslutades att även 
inkludera pilotintervjun vilken transkriberades av den författaren som genomförde den. 
 
5.3 Databearbetning och analys  
Databearbetningen och analysen utfördes i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) 
metod för manifest kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Det första steget i 
analysen av datan var att det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger, både 
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enskilt och gemensamt för att skapa en helhetsbild av materialet. Genomläsningen skedde 
även parallellt med att intervjuerna spelades upp för att få en djupare känsla för materialet. 
Andra steget i analysen innebar att författarna identifierade meningsbärande enheter i det 
transkriberade materialet och överförde dem till ett separat dokument. Dokumentet utgjorde 
sedan fundamentet i den fortsatta analysen av datan. Det tredje steget bestod i att kondensera 
ner de meningsbärande enheterna och abstrahera dem till koder. Under hela analysprocessen 
med kondensation och abstraktion av koder beaktades helheten av datamaterialet. Likheter 
och olikheter i koderna jämfördes och sedan grupperades koder och sju kategorier 
utkristalliserade sig. För att förtydliga resultatet stärks det med citat från de transkriberade 
intervjuerna. 
Exempel på innehållsanalysen visas i tabell 2. 
 
Tabell 2: Exempel på innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet Kod Kategori 

Bra att ha något gemensamt som 
alla jobbar efter och att alla i 
organisationen gör samma. 

Något gemensamt att 
jobba efter. 
Alla gör lika i 
organisationen. 

• Gemensamt 
arbetssätt  

 

Retts är ett gemensamt verktyg, 
bra att skapa en enhetlighet och 
förhoppningsvis kvalitet. 
Bra match med patienterna när vi 
använder samma 
triageringsverktyg inom 
ambulansen och akuten. 
 

Gemensamt, enhetligt 
verktyg. 
Skapar enhetlighet och 
kvalitet. 
Överensstämmelse 
mellan ambulans och 
akutmottagning 

• Enhetligt 
verktyg 

Upplevelse av 
enhetlighet 
 
 

 
5.4 Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har de fyra huvudkraven, 
Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet beaktats i studien.  Även 
Polit och Beck (2016) framhäver att ingen får deltaga i en studie mot sin vilja. Samtliga 
deltagare i studien informerades både skriftligt och muntligt att deltagande i studien var 
frivilligt och att de fick avbryta sin medverkan när som helst utan att behöva ange orsak. I 
samband med att intervjuerna genomfördes undertecknades skriftligt samtycke till att deltaga 
i studien av varje enskild deltagare. All insamlad data behandlades konfidentiellt genom att 
det avidentifierades och kodades samt förvarades så att endast författarna hade tillgång till 
materialet. Ingen information som kommit fram under studien har används till någonting 
annat än till studien i enlighet med nyttjandekravet. 
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6. RESULTAT 

Under analysprocessen framkom sju kategorier. En översikt av koder och kategorier redovisas 
i tabell 3. 
 
Tabell 3: Redovisning av koder och kategorier 

Koder Kategori 

• Ej med in till vårdsökande 
• Finns kvar i bilen 
• Sökbar plattform saknas 

Upplevelse av otillgänglighet 

• Gemensamt arbetssätt 
• Tydlighet 
• Enhetligt verktyg 
• Bedömer saker lika 
• Använda samma bedömningsverktyg 

Upplevelse av enhetlighet 

• Kliniska blicken 
• Yrkeserfarenhet 
• Vårdsökandes önskemål 
• Vårdsökandes Habitualtillstånd 

Erfarenheten går före 

• Bekräftelse på att de tänker rätt 
• Har systemet i ryggen 
• Hjälp vid oklara situationer 
• Läkarkonsultation 

Stöd i sina beslut 

• Kan vara missvisande 
• Mäta om efter en stund 
• Grundsjukdom orsakar övertriage 
• Inte missa något 
• Garderande 

Upplevelse av att RETTS övertriagerar 

• Mer tydlighet önskas 
• Vägledning eller vårdrutin 
• Inget triagebehov 

Upplevelse av oklarhet i hur RETTS skall 
användas 

• Svårighet att välja 
• Oklart och diffust 
• Egen tolkning 
• Kompetens 

Upplevelse av svårighet i att använda RETTS 
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En översikt av kategorier, antal meningsenheter som resulterade i respektive kategori samt i 
vilka intervjuer kategorierna återfinns i presenteras i tabell 4.  
 
Tabell 4: Översikt av kategorier i förekommande intervjuer. 

Kategori Antal  
meningsenheter 

Intervjuer där kategorier 
återfanns 

Upplevelse av otillgänglighet 17 1, 2, 4, 5, 8, 9 

Upplevelse av enhetlighet 11 1, 4, 7 

Erfarenheten går före 16 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Stöd i sina beslut 18 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

Upplevelse av att RETTS övertriagerar 26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Upplevelse av oklarhet i hur RETTS skall 
användas 

7 2, 4, 5 

Upplevelse av svårighet i att använda 
RETTS 

9 2, 6, 7, 8, 9 

 
6.1 Upplevelse av otillgänglighet 
Ambulanssjuksköterskor på båda stationerna upplevde att de inte hade tillgång till RETTS på 
ett enkelt sätt när de skulle göra en bedömning om huruvida en vårdsökande kunde kvarstanna 
i hemmet. En av organisationerna hade iPad som en möjlighet att använda som ett 
informations- och kommunikationsverktyg (ICT). Ambulanssjuksköterskorna upplevde dock 
att det inte fanns något enkelt sätt att använda RETTS i den plattformen eller så hade de inte 
kunskap om att den möjligheten fanns. Båda organisationerna hade tillgång till RETTS i 
ambulansens journaldator som kunde tas med in till den vårdsökande, de flesta 
ambulanssjuksköterskor hade dock erfarenhet av att det inte gjordes.   
 

...det är ju ingenting som jag dagligdags tar med mig ut till patienten utan den blir kvar i bilen. 
Så som beslutsstöd i dagsläget när jag är hemma hos patienten så har RETTS ingen stor del 
med tanke på att jag inte kommer åt själva systemet som sådant (Informant 2). 

 
Ambulanssjuksköterskor på de bägge stationerna berättade att ambulansorganisationerna 
använde sig av digitala journalsystem där RETTS är en integrerad del. De upplevde dock att 
det ofta var först när journalen skrevs som det görs en RETTS-bedömning på den 
vårdsökande. Journalen skrevs endera i ambulansen eller på ambulansstationen efter avslutat 
uppdrag, då är beslutet redan taget om att den vårdsökande kvarstannar i hemmet förklarar de. 
Flera ambulanssjuksköterskor beskrev att de skulle känna ett bättre stöd i RETTS i deras 
bedömning av vårdsökande i hemmet om det fanns tillgängligt via till exempel iPad. Då 
kunde de söka efter ESS-koder samt skriva in aktuella vitalparametrar och få en 
rekommenderad prioritet direkt på plats.  
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6.2 Upplevelse av enhetlighet 
Flera ambulanssjuksköterskor på de bägge ambulansstationerna upplevde att RETTS bidrog 
till en tydlighet och förståelse genom att personalen pratar samma språk när de använder sig 
av färger och termer i RETTS. Det kunde gälla både mellan kollegor på ambulansen likväl 
som med personal på akutmottagningen eller vid kontakt med läkare på telefon. “Ja, vi pratar 
lite samma språk, grönt då förstår de, då är det inga avvikande parametrar man hittat” 
(Informant 1). Det upplevdes positivt när de bedömde vårdsökande som kunde kvarstanna i 
hemmet.  
 
Användandet av RETTS som verktyg bidrog till enhetlighet och att alla jobbade på ett 
liknande sätt vilket upplevdes som värdefullt i många olika kontexter. En 
ambulanssjuksköterska lyfte särskilt vikten av att alla bedömer på samma sätt och tittar på 
samma saker, att bedömningen skall inte vara beroende av vilken ambulans som kommer till 
den vårdsökande. Bedömningen om huruvida den vårdsökande kan kvarstanna i hemmet skall 
bli densamma oavsett vem som gör den. Innan RETTS fanns upplevdes bedömningen som 
mer spretig. En annan ambulanssjuksköterska poängterade att det finns en önskan om att även 
SOS ska använda RETTS, hen menade att det är en nackdel att inte samma 
bedömningsverktyg används av SOS och ambulans “För då hade vi, då hade hela kedjan 
pratat samma språk” (Informant 7). 
 
6.3 Erfarenheten går före 
Flera ambulanssjuksköterskor upplevde att det var deras erfarenhet som till största delen låg 
till grund för deras bedömning av huruvida en vårdsökande kunde kvarstanna i hemmet eller 
inte. Den så kallade kliniska blicken nämndes av flertalet sjuksköterskor och flera upplevde 
att den har en större del i bedömningen än vad RETTS har. De ambulanssjuksköterskor som 
hade lång erfarenhet av att arbeta inom ambulanssjukvården beskrev att det kunde kännas 
ganska självklart vilka som skulle kvarstanna i hemmet och vilka som skulle åka med till 
akutmottagningen. De upplevde inte att RETTS hade någon stor funktion för dem i sina 
bedömningar men flera menade att RETTS var ett viktigt stöd för de kollegor som inte har 
lika lång erfarenhet. “Det är nog lite så att man jobbar lite mer utifrån sin kliniska blick och 
erfarenhetsmässigt” (Informant 3). De ambulanssjuksköterskor som jobbat länge innan 
RETTS som bedömningsstöd infördes upplevde att de hade mindre hjälp av RETTS då de 
redan utvecklat sitt egna arbetssätt för att bedöma vårdsökande. “Jag använder mer min 
erfarenhet som bedömning, gör jag” (Informant 5). 
 
De viktigaste aspekterna i bedömningen av huruvida den vårdsökande kunde kvarstanna i 
hemmet var vitalparametrar, sjuksköterskans kliniska blick samt den vårdsökandes egna 
önskemål. Det framkom också att faktorer såsom habitualtillstånd, sociala tillstånd och 
hemsituation hade stor del i bedömningen vilket är något som RETTS inte tar hänsyn till.  
 
6.4 Stöd i sina beslut  
Ambulanssjuksköterskor, främst de med mindre ambulanserfarenhet, upplevde att RETTS 
kunde ge ett bra stöd när de fattade beslut om att kvarlämna vårdsökande i hemmet. Några 
ambulanssjuksköterskor menade att de nödvändigtvis inte behövde göra en RETTS-
bedömning i systemet utan de hade ofta en uppfattning av ungefär vilka vitalparametrar och 
vilka symtom som ger vilken färg, i och med det kunde de känna ett stöd utan att egentligen 
ha med sig systemet in till den vårdsökande. Exempelvis kunde RETTS ge en vägledning 
huruvida läkarkontakt behövde tas innan en vårdsökande lämnades i hemmet enligt de lokala 
riktlinjerna på en av de två ambulansstationerna. De som tog stöd av RETTS i sina beslut 
tyckte att det kändes skönt att ha ett objektivt stöd i ryggen när de lämnade vårdsökande i 
hemmet. De kände då att de fick bekräftelse på att de tänkte rätt. Det upplevdes bra att ha 
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RETTS som stöd i de fall där det inte fanns något konkret att ta på, färgerna i RETTS gav då 
en bra vägledning. “Med de här som är lite diffusa så är det bra att ha det här stödet tycker 
jag” (Informant 6). 
 
Flera ambulanssjuksköterskor beskrev att de känner att just bedömningen av vårdsökande 
som kan kvarstanna i hemmet är svår. En ambulanssjuksköterska menar “jag kan gärna lämna 
hemma om det inte är akut, eller styra med annat transportsätt, men det är alltid en svår 
bedömning” (Informant 8) därför upplevdes det bra att ha ett stöd ifrån RETTS som kan ge en 
vägledning i beslutsfattandet, “man får liksom färger, man får en vägledning och det tycker 
jag är bra” (Informant 8). Några sjuksköterskor beskrev hur det känns viktigt att göra det 
bästa för såväl den vårdsökande som för verksamheten. En informant menade att denne inte 
kan köra in alla vårdsökande för då försvinner akutberedskapen i området vilket hen känner 
ett ansvar för att upprätthålla. En annan informant menade också att alla vårdsökande inte kan 
köras in till akutmottagningen då det inte är en lämplig plats för alla patienter att vara på “...vi 
vill ju alla göra det bästa för patienten och ibland är det bästa för patienten inte att åka in till 
akutmottagningen” (Informant 2). 
 
6.5 Upplevelse av att RETTS övertriagerar 
Ambulanssjuksköterskor berättade att en vanlig upplevelse är att en vårdsökande inte är så 
dålig som RETTS visar. Om RETTS används som triageverktyg kommer vårdsökande 
återkommande att bli övertriagerade, vilket kunde leda till att vårdsökande som egentligen 
kunde kvarstanna i hemmet istället kördes in till akutmottagningen. Övertriageringen kunde 
vara bra för att inget skulle missas men den kunde också komplicera arbetet till exempel 
genom att läkarkontakt behöver tas angående vårdsökande som av ambulanssjuksköterskan 
inte upplevdes vara i behov av akutsjukvård. Den generella upplevelsen var att RETTS ofta 
övertriagerar för att vara garderande. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv menade 
ambulanssjuksköterskor att övertriagering kunde vara bra men de upplevde att det tenderar till 
att många fler än de som behövde fick åka ambulans och att färre vårdsökande kvarstannade i 
hemmet.  
 
Ett återkommande exempel var vårdsökande med astma och KOL som ofta blir orange i 
RETTS på grund av deras vitalparametrar, vilket är missvisande då det kan vara deras 
habitualtillstånd. Den kategorin av vårdsökande kvarstannande ofta i hemmet efter behandling 
trots att de fortsatt kunde vara orange i RETTS och därmed egentligen uppfyllde kriterier för 
att larmas in till akutmottagningen. Ambulanssjuksköterskor menade att det även fanns flera 
andra grundsjukdomar som gör att den vårdsökande blir både gul och orange i RETTS trots 
att denne befann sig i sitt habitualtillstånd och egentligen har sökt för något annat besvär än 
de som grundsjukdomen orsakar.  
 

Det finns ju flera sådana sjukdomstillstånd som man har i grunden, det kan ju vara att man har 
ringt för någonting annat, kanske inte för sin andning den här gången men ändå så faller det ut 
på de parametrarna för deras grundsjukdom (Informant 9). 

 
Ett annat återkommande exempel på missvisande parametrar och ESS var feber över 38,5 i 
kombination med frossa vilket gör att den vårdsökande blir orange i RETTS. Det upplevdes 
missvisande då frossa ofta påvisas i samband med feber och feber kan bero på många orsaker. 
En ambulanssjuksköterska beskrev att det finns en fara i att RETTS återkommande 
övertriagerar då personal kan bli likgiltig inför allvarlighetsgraden på färgerna. “Det finns 
faror i det här också, det gör det. Folk kan bli blasé. Allting blir rött, allting blir orange” 
(Informant 4). 
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Efter given behandling på plats kan vårdsökande gå från till exempel orange till grön, därför 
upplevde flera ambulanssjuksköterskor att det är viktigt att mäta om vitalparametrarna för att 
RETTS skall ge en korrekt vägledning angående om den vårdsökande kunde kvarstanna i 
hemmet. Ett exempel som beskrevs var vårdsökande som hyperventilerar på grund av oro 
eller ångest. Efter att de fått ett lugnt bemötande och eventuell behandling kunde deras 
vitalparametrar vara helt normala.  
 
6.6 Upplevelse av oklarhet i hur RETTS skall användas 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det behövs mer diskussion och mer tydlighet i hur 
RETTS skall användas hemma hos den vårdsökande, det upplevdes svårt att veta i vilken grad 
beslutstödet skulle användas. Det var olika beroende på vem som använde systemet, de 
menade att vissa använde det enbart som ett stöd och en vägriktning medan andra använde det 
mer slaviskt och då blev utfallet väldigt olika. En ambulanssjuksköterska beskrev att det var 
viktigt att hitta en bra medelväg. Några ambulanssjuksköterskor beskrev att det finns en blå 
färg i RETTS som innebär att den som söker vård ej är i behov av triage och att det är inom 
den färgen den vårdsökande skall hamna om hen skall kvarlämnas i hemmet. Det var 
oklart hur den blå färgen skulle hanteras och därför var det sällan som den användes. “Om jag 
skulle lämna patienten hemma så enligt RETTS då ska patienten vara blå i princip, ej i behov 
av triage” (Informant 4). 
 
6.7 Upplevelse av svårighet i att använda RETTS 
Flertalet ambulanssjuksköterskor beskrev att det fanns vissa svårigheter i att använda RETTS 
som beslutsstöd i situationer där vårdsökande kvarstannar i hemmet. Några menade att det var 
svårt att välja ESS på vårdsökande då deras symtom kunde vara diffusa eller kombinerade 
med flera andra symtom. “Sedan kan det vara svårt med RETTS på grund av att man har flera 
olika symtom i olika delar av det, både bröstsmärta, andningsbesvär och ja, det kan finnas 
många delar” (Informant 6). Det kunde påverka hur ambulanssjuksköterskan bedömde den 
som söker vård och om de kunde kvarstanna i hemmet.  
 
Vissa begrepp i ESS beskrevs som oklara eller diffusa då de kunde tolkas på flera olika sätt. 
Ett exempel var begreppet misshandel och begreppet alkoholpåverkad, där innebörden i 
begreppen berodde på vem som tolkade dem. En misshandel kunde innebära allt från en örfil 
till att bli sparkad på och alkoholpåverkad kunde innebära att ha druckit allt från en starköl till 
att vara ordentligt berusad. Om de två begreppen valdes i kombination med varandra i ESS 
blev den vårdsökande orange vilket upplevdes missvisande. Flera ambulanssjuksköterskor 
upplevde alltså att utfallet av RETTS var beroende av vem som använde stödet och vilken 
kompetens denne hade. De upplevde att det fanns för stort utrymme för egen tolkning i ESS 
vilket de tyckte var negativt. “Men vi måste nog ha en viss tanke bakom vad begreppet 
innebär. RETTS är ju ganska så svart och vitt även fast det är olika färger, men vi lever i en 
grå värld” (Informant 2). 
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7. RESULTATSYNTES 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskor upplevde att beslutsstödet RETTS var 
otillgängligt när de skulle göra en bedömning om huruvida en vårdsökande kunde kvarstanna 
i hemmet. Beslutsstödet fanns ofta kvar i bilen och de önskade att det fanns mer lättillgängligt 
i någon form av ICT att ta med in till den vårdsökande. Flera ambulanssjuksköterskor 
berättade att de upplevde en enhetlighet och tydlighet om RETTS användes i bedömningen. 
Det upplevdes som positivt att de använde samma termer och pratade samma språk och det 
bidrog till att all personal jobbade på ett liknande sätt. Ambulanssjuksköterskor, främst de 
med lång erfarenhet betonade att de jobbade mer utefter sin erfarenhet och kliniska blick och 
lät andra faktorer som till exempel habitualtillstånd och hemsituation styra huruvida den 
vårdsökande kunde kvarstanna i hemmet eller inte. RETTS som beslutsstöd hade endast en 
liten inverkan på deras arbete. RETTS var mer värdefullt för de med kortare erfarenhet inom 
ambulansyrket. De uppfattade att RETTS gav en bra vägledning och stöd i sina beslut, 
framförallt när det inte fanns något konkret att gå på i bedömningen. Flera 
ambulanssjuksköterskor poängterade att bedömningen av vårdsökande som kan kvarstanna i 
hemmet är svår, ett beslutsstöd var då bra att ha. Det fanns en generell upplevelse av att 
RETTS som beslutstöd övertriagerade vilket tenderar leda till att fler vårdsökande körs in 
med ambulans till akutmottagningen trots att de kunde ha kvarstannat i hemmet. Ofta var det 
grundsjukdomar som ledde till en felaktigt hög triagenivå. Ambulanssjuksköterskor berättade 
att de upplevde oklarheter i vilken grad RETTS skulle användas, det vill säga hur slaviskt 
stödet skulle följas. De berättar om en blå triagenivå för vårdsökande som kan kvarstanna i 
hemmet men det var oklarheter i hur den triagenivån skulle användas. Slutligen framkom att 
ambulanssjuksköterskor upplevde vissa begrepp i RETTS som diffusa och att det fanns 
utrymme för egen tolkning, bedömningen om huruvida den vårdsökande kunde kvarstanna i 
hemmet kunde bli olika beroende på vilken kompetens användaren hade.  
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att använda RETTS i 
sin bedömning av vårdsökande som kvarstannar i hemmet. Studien använde sig av en 
deskriptiv design med kvalitativ induktiv ansats. Författarna önskade undersöka upplevelser 
av en speciell situation, det vill säga bedömningen av personer som kvarstannar i hemmet, en 
deskriptiv design ämnar beskriva egenskaper hos personer eller situationer och passar därför 
studiens syfte. En kvalitativ ansats valdes eftersom den strävar efter att få fram upplevelser 
och erfarenheter hos människor gällande känslor och handlanden, den strävar också efter ett 
helhetstänk och för att få en djupare förståelse (Polit & Beck, 2016). Induktiv ansats användes 
för att upptäcka och lyfta ut ambulanssjuksköterskors egna upplevelser av situationen ur det 
insamlade materialet. Induktion innebär att resultatet utgick från materialet och slutsatser 
drogs utifrån det. Med induktiv ansats var datainsamlingen förutsättningslös (Wallen, 1996).  
 
Beslut om att enbart inkludera specialistutbildade ambulanssjuksköterskor togs då det var 
utifrån deras kompetens som syftet ämnades undersökas. Kompetensen på ambulanser 
tenderar att öka och i flera landsting finns krav på minst en specialistsjuksköterska i varje 
ambulans och tidigare forskning visar att beslutsfattande är en stor del i 
ambulanssjuksköterskans kompetens. 
 
Det fanns också en önskan om att få ett brett spektrum av upplevelser, därför användes ett 
strategiskt urval för att få informanter med en spridning i erfarenhet, ålder och kön. Benner et 
al. (2009) beskriver hur sjuksköterskan befinner sig i olika kompetenssteg beroende på 
utbildning och erfarenhet. Det inverkar på dennes sätt att bedöma samt i vilken grad hen 
förlitar sig till beslutsstöd. Därför fanns en önskan om att få informanter som befann sig i 
olika stadier av kompetensstegen. För att uppnå det valdes ett strategiskt urval som var 
medvetet och hade en avgörande del i studien. Ett beslut fattades om att initialt inkludera åtta 
deltagare samt ytterligare en deltagare för pilotintervju. Om en mättnad av data inte 
uppfylldes med de inkluderade deltagarna, kunde vidare rekrytering ske (Polit & Beck, 2016). 
Förfrågan om deltagande skickades ut till samtliga ambulanssjuksköterskor på de båda 
ambulansstationerna vilket innebar femton stycken, utifrån de som tackade ja valdes åtta ut. 
Det var tre personer som inte svarade på förfrågan. Författarna tackade därmed nej till fyra 
personer som hade tackat ja till att delta i studien vilket kan uppfattas negativt. För att 
undvika det skulle författarna istället kunna ha tillfråga först åtta deltagare och sedan gått 
vidare med rekrytering om någon av dem tackat nej. Författarna valde dock att tillfråga 
samtliga för att ha reserver om mättnad i resultatet inte uppfylldes. De som tackat ja men inte 
inkluderades informerades på ett respektfullt sätt om att de inte inkluderats men att författarna 
återkommer om mättnad i resultatet inte uppnåtts eller om någon informant valde att avbryta 
sitt deltagande i studien. 
 
Målet var att inkludera lika många män som kvinnor i studien. Författarna ville inte utgå från 
ett manligt eller kvinnligt synsätt utan ville vara neutral i frågan om genus. Samtidigt fanns en 
önskan om att få ett brett spektrum av upplevelser ur olika perspektiv i resultatet och därför 
ansågs en jämn variation på kön hos informanterna vara fördelaktigt. Urvalet var relativt litet 
med nio deltagare. Antalet deltagare spelar dock en mindre roll, det är behovet av information 
som styr och det eftersträvades mättnad i informationen. Genom att finna deltagare som vill 
berätta om sina upplevelser kan mättnad i information uppfyllas trots ett litet urval. Det 
upplevdes mättnad efter nio intervjuer och ett mönster tydliggjordes kring användandet av 
RETTS vid tillfällen när ambulanssjuksköterskan inte tar med sig den vårdsökande till 
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sjukhus. En uppnådd datamättnad ökar studiens trovärdighet. Urvalet med få informanter kan 
dock ha begränsat resultatets överförbarhet (Polit & Beck, 2016). 
 
Båda författarna arbetade som sjuksköterskor i ambulans då det här arbetet gjordes och 
använde RETTS som beslutsstöd i sitt arbete och i sina bedömningar av vårdsökande som kan 
kvarstanna i hemmet. Därför var det en utmaning att beakta förförståelsen och vara medveten 
om att den var närvarande och påverkade studien. Målet var att använda förförståelsen så att 
den bidrog till ökad förståelse av informanternas upplevelse. Medvetenhet om förförståelsen 
gjorde författarna känsligare för att se möjligheter att utveckla intervjumaterialet vilket var en 
fördel. Författarna påminde kontinuerligt varandra om att förförståelsen var närvarande och 
att den påverkar tolkningen av resultatet. Ett sätt att hantera förförståelsen var att använda 
semistrukturerade intervjufrågor. Författarna ställde enbart öppna frågor och bad endast 
informanterna att utveckla och fördjupa sina svar, de undvek att ställa följdfrågor som 
uppkom på grund av förförståelsen vilket ökar överförbarheten (Dalen, 2015). 
 
En intervjuguide användes för att samtliga informanter skulle besvara samma frågor samt att 
författarna inte skulle glömma att ställa vissa frågor vilket kunde ha påverkat resultatet 
negativt. Användandet av intervjuguiden ökar studiens tillförlitlighet då det garanterade att 
alla informanter svarade på samma frågor. Det ökar också studiens överförbarhet då 
intervjuguiden kan användas om studien skulle upprepas. Vidare hade författarna förslag på 
följdfrågor nedskrivet på intervjuguiden i syfte att ge informanten möjlighet att 
vidareutveckla sina svar för att så mycket information som möjligt skulle framkomma.  Målet 
var att ställa frågor så att informanterna kände sig trygga att öppna sig och berätta med egna 
ord om deras upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
En pilotintervju genomfördes dels för att kontrollera intervjufrågor och dels för att testa 
intervjuaren då det var en ovan situation. Dock genomförde endast en av författarna en 
pilotintervju vilket kan ses som en svaghet eftersom även den andra författaren var ovan med 
situationen. Efter pilotintervjun justerades intervjuguiden med att två frågor sammanställdes 
till en fråga. Således ändrades inte innebörden av intervjuguiden och pilotintervjun ansågs av 
författarna erhålla så pass god kvalitet att den inkluderades i studien efter att samtliga 
intervjuer transkriberats. Inkluderandet påverkade inte kvaliteten på studien då författarna 
kände till ämnet de studerar och kontinuerligt fattade beslut om, när och hur informantens 
svar skulle följas upp med följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Ovana intervjuare kan ha 
svårt att hantera tystnaden och pauser som kan uppkomma under intervjun, de kan dock vara 
skapande och ge utrymme för reflektion vilket är positivt (Dalen, 2015). Det var något som 
författarna försökte vara medvetna om och ha det i åtanke under intervjun. 
 
Författarna intervjuade sina egna kollegor på de ambulansstationer där de själva tjänstgjorde. 
De upplevde att det bidrog till en avslappnad stämning under intervjuerna och kunde se en 
förtjänst i det. Författarna var också medvetna om att det fanns flera brister i att intervjua sina 
egna kollegor och att det kunde påverka resultatet. Till exempel kan informanterna känna sig 
begränsade i den information de vill delge en kollega. Motsatt kan det vara en förtjänst att 
intervjuare och informant känner varandra då de kan känna sig tryggare med att delge 
information med en person som de känner (Polit & Beck, 2016). Författarna upplevde att 
informanterna var medvetna om författarnas förförståelse vilket ledde till att de upprepade 
gånger fick be informanterna att utveckla sina svar.   
 
Under intervjuerna användes en diktafon för inspelning för att ordagrant få med all data. 
Författarna försökte visa en avslappnad inställning till inspelningen för att avdramatisera den. 
Inspelning med diktafon kan påverka informanten negativt då det kan upplevas obekvämt, det 
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var dock inget som märktes under intervjuerna. Ingen informant hade invändningar mot att 
diktafon användes för inspelning. Användande av diktafon minimerar informationsbortfall 
vilket ökar studiens tillförlitlighet. Intervjuerna varade mellan 8-17 minuter vilket är relativ 
korta intervjuer och författarna var medvetna om att det kan uppfattas som en svaghet. Trots 
de korta intervjutiderna upplevdes en mättnad av information och i de längre intervjuerna 
upplevde författarna att informanten frångick ämnet. Intervjuerna upplevdes innehållsrika och 
svarade på studiens syfte, de erhöll en god kvalitet vilket ökar studiens trovärdighet (Polit & 
Beck, 2016).  
Sex av nio inspelade intervjuer transkriberades av en utomstående person som har lång 
erfarenhet av transkribering. Författarna använde det arbetssättet för att tidseffektivisera 
arbetet. Då en utomstående person skulle utföra transkriberingen var det väsentligt att den 
hade erfarenhet av det samt att kvaliteten på det transkriberade materialet kontrollerades av 
författarna (Polit & Beck, 2016). Författarna själva transkriberade två respektive en intervju 
vardera för att få förståelse och kännedom om genomförandet.  
 
Författarna var medvetna om att transkribering av det egna materialet leder till en unik chans 
att få en fördjupad känsla för materialet och att det kan ses som en svaghet att inte utföra 
transkriberingen själva (Dalen, 2015).  För att uppnå en fördjupad känsla för materialet 
lyssnades istället intervjuerna igenom flertalet gånger samtidigt som de transkriberade 
intervjuerna lästes. Nackdelar med att ta hjälp med ovanstående är således att författarna går 
miste om ett arbetsmoment som bidrar till att lära känna den insamlade datan och få en 
djupare förståelse för den. Fördelar är att författarna istället kunde fördjupa sig i själva 
analysprocessen. 
 
För att extrahera resultatet ur den insamlade datan använde sig författarna av en 
innehållsanalys för kvalitativa metoder. Analysen är att föredra när transkriberade intervjuer 
analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). Identifiering av meningsbärande enheter, 
kondensering och kodning samt identifiering av kategorier gjordes gemensamt tills konsensus 
mellan författarna uppkommit vilket ökar tillförlitligheten av studien. Genom att 
innehållsanalysen exemplifieras i Tabell 2 ökar studiens trovärdighet. Resultatets 
tillförlitlighet stärks genom att beskrivande citat från intervjuerna presenteras och det lyfts ur 
citat från samtliga intervjuer vilket ses som en styrka (Polit & Beck, 2016). Studiens syfte var 
inte att generalisera ambulanssjuksköterskors upplevelser utan att beskriva hur 
ambulanssjuksköterskor kan uppleva användandet av RETTS som beslutsstöd för 
vårdsökande som kan kvarstanna i hemmet. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Det fanns en medvetenhet om att omgivande faktorer kan påverka informanternas syn på det 
fenomen som undersöktes. En faktor är samhällets och framförallt medias syn på ämnet som 
återkommande har varit aktuellt framförallt i tidningar. Vårdsökande som på felaktiga grunder 
har lämnats i hemmet eller har insjuknat efter att de lämnats i hemmet har ibland 
uppmärksammats i media. Enligt T. Mehralizade (Paneldebatt, Ambulans 2017, 25 april 
2017) har det framkommit att det som leder till flest anmälningar hos IVO gällande 
ambulansverksamheten är missnöje med hur vårdsökande har bedömts gällande om de skall 
kvarstanna i hemmet eller medfölja till akutmottagning för vård. Författarna är medvetna om 
att det kan ha haft en påverkan på resultatet. 
 
Varje ambulansorganisation har egna rutiner och riktlinjer som ambulanssjuksköterskan skall 
följa när en vårdsökande stannar i hemmet. Rutinerna och riktlinjerna kan hänvisa till att den 
vårdsökande skall bedömas enligt RETTS (Landstinget i Värmland, 2016). Dock visar 
resultatet att ambulanssjuksköterskor upplevde att beslutsstödet RETTS var otillgängligt när 
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de skulle göra en bedömning om huruvida en vårdsökande kunde kvarstanna i hemmet. Stödet 
lämnades ofta kvar i bilen och de önskade att det fanns mer lättillgängligt i någon form av 
ICT. Det skulle kunna uppfattas som ett arbetsmiljöproblem då det försvårar för 
ambulanssjuksköterskor att följa rutiner och riktlinjer. Resultat visar också på att det saknas 
kunskap om på vilket sätt RETTS är tillgängligt. Därmed krävs utbildning för att personal 
skall få kunskap om hur beslutsstödet kan vara mer tillgängligt (Hitchcock, Gillespie, Crilly 
& Chaboyer, 2014).  
 
Flera ambulanssjuksköterskor upplevde en enhetlighet och tydlighet när RETTS användes i 
bedömningen av vårdsökande som kvarstannar i hemmet. Det upplevdes positivt att de 
använde samma termer och pratade samma språk. Vilket även bekräftas av Kihlgren et al. 
(2016) som påvisar att användandet av ett beslutsstöd leder till bättre kommunikation mellan 
olika vårdnivåer och instanser. 
 
Ambulanssjuksköterskor, främst de med lång erfarenhet betonade att de jobbade mer utefter 
sin erfarenhet och kliniska blick och att RETTS hade en liten eller ingen påverkan alls på 
deras bedömning. Enligt Benner et al. (2009) använder de mest kompetenta sjuksköterskorna 
beslutsstöd i situationer som de har liten erfarenhet av eller när något sker som inte var 
förväntat. Johansen och O´Brien (2016) förklarar att beslutsfattandet påverkas av 
sjuksköterskans erfarenheter vilket delvis styrker resultatet. Resultatet visar att de 
ambulanssjuksköterskor som jobbat länge innan RETTS som bedömningsstöd infördes 
upplevde att de redan utvecklat sitt egna arbetssätt för att bedöma vårdsökande och därför inte 
använde RETTS i någon stor utsträckning. Benner et al. (2009) menar att de sjuksköterskor 
som har mer erfarenhet ser till helheten i situationen och har utvecklat sin holistiska syn 
genom erfarenhet. Vidare beskrivs att sjuksköterskan i det högsta kompetenssteget vet vad 
som behöver göras och hen förlitar sig mindre på rutiner i olika situationer vilket stämmer väl 
överens med studiens resultat då det påvisar att ambulanssjuksköterskor med mer erfarenhet 
använder sig mindre av RETTS som beslutsstöd.  
 
Flera ambulanssjuksköterskor uttryckte att hemsituation var en avgörande faktor som 
påverkar om den som söker vård kan kvarlämnas i hemmet. Det finns dock en etisk 
problematik med att till exempel lämna äldre personer i hemmet. Den vårdsökande behöver 
inte vara allvarligt sjuk eller i behov av akutsjukvård, en icke fungerande hemsituation kan 
göra att denne inte kan kvarstanna i hemmet då hen inte klarar av att ta hand om sig själv. Det 
är i linje med International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod som bland annat 
beskriver att en sjuksköterska skall främja insatser som tillgodoser allmänhetens och i 
synnerhet sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. 
 
RETTS upplevdes vara mer värdefullt för de med kortare erfarenhet inom ambulansyrket. De 
uppfattade att RETTS gav en bra vägledning och stöd i sina beslut, framförallt när det inte 
fanns något konkret att gå på i bedömningen. Det styrks av Benner et al. (2009) som förklarar 
att oerfarna sjuksköterskor förlitar sig på instruktioner och vårdrutiner när de ställs inför 
situationer där de ska fatta beslut. De menar att procedurregler, vilket kan tolkas som till 
exempel beslutsstöd, hjälper den oerfarna sjuksköterskan att känna sig pålitlig i specifika 
situationer. I resultatet beskrev en ambulanssjuksköterska att akutmottagningen inte är den 
bästa platsen för alla att vara på och att det är viktigt att göra det som är bäst för den 
vårdsökande. Kihlgren et al. (2016) beskriver att framförallt äldre patienter felaktigt hamnar 
på akutmottagningen och att det skapar en ökad utsatthet för dem vilket styrker studiens 
resultat. Likaså förklarar Vicente (2013) att en akutmottagning inte är den optimala platsen 
för många äldre patienter vilket också styrker studiens resultat. Vidare menar Vicente (2013) 
att ett passande beslutsstöd för ambulanssjukvården kan ha en avgörande betydelse för det 
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problemet då det kan hjälpa ambulanssjuksköterskor att styra patienterna till en mer passande 
vårdnivå. Flera ambulanssjuksköterskor upplevde att bedömningen av vårdsökande som kan 
kvarstanna i hemmet är komplex och att ett beslutsstöd då var bra att ha. Komplexiteten i 
bedömningar och beslutsfattande beskrivs av Johansen och O´Brien (2016) som menar att det 
kräver att sjuksköterskan för ett kritiskt resonemang och har ett kritiskt tänkande. Även Sjölin 
et al. (2014) förklarar att beslutsfattning och användning av beslutsstödssystem är en av de 
mest komplexa och vanligaste arbetsuppgifterna för ambulanssjuksköterskor. 
 
Det fanns en generell upplevelse av att RETTS som beslutstöd övertriagerar. Enligt Ek, 
Edström, Toutin och Svedlund (2013) är övertriagering vanligt förekommande redan tidigt i 
vårdkedjan när ambulans skickas ut till den som söker vård. De menar att det är vanligt att en 
ambulans skickas ut med hög prioriteringsnivå och att ambulanssjuksköterskan på plats sedan 
bedömer till en låg triagenivå. 
 
Statistik visar att befolkningsmängden har ökat med 9 procent under samma tidsperiod som 
ambulansuppdragen har ökat med 25 procent (SCB, 2016b). En del av förklaringen kan ligga 
i att befolkningen blir äldre och därmed sjukare och mer vårdkrävande, dock borde det inte 
förklara hela ökningen. Dessutom beskriver Socialstyrelsen (2015) att den stora ökningen av 
patienter till akutmottagningen representeras av yngre individer även om de som inkommer 
med ambulans oftast är äldre och sjukare än genomsnittet. Studiens resultat visar att 
övertriagering tenderar leda till att fler körs in med ambulans till en akutmottagning. Utifrån 
det är det svårt att dra några slutsatser men om fler vårdsökande hänvisades till egenvård eller 
annan vårdnivå skulle belastningen förmodligen minska på akutmottagningarna och 
väntetider för de som verkligen behöver hjälp på akutmottagningen skulle minska. Samtidigt 
minskar belastningen på personalen och förmodligen skulle sjuktalen bland personalen gå ner 
och därmed en minskad kostnad för landstingen. 
 
Flera ambulanssjuksköterskor berättade om en blå triagenivå för vårdsökande som kan 
kvarstanna i hemmet men de upplevde oklarheter i hur den skulle användas. Blå triagenivå 
skall vårdsökande klassificeras i där ett starkt begränsat behov av akutsjukvård föreligger. 
Deras medicinska behov handläggs främst genom rådgivning, egenvård eller hänvisning till 
annan vårdnivå. Det är inte fel att triagera den vårdsökande ändå och man får då en objektivt 
underlag för sina beslut av hänvisning till egenvård eller annan vårdnivå (Widgren, 2012). 
Utifrån det borde alla vårdsökande som inte tas med till akutmottagning bli triagerade blå, 
oavsett deras vitala parametrar, habitualtillstånd eller sjukdomshistoria. 
 
Slutligen framkom att ambulanssjuksköterskor upplevde vissa begrepp i RETTS som diffusa, 
framför allt hos de vårdsökande som presenterade flera olika symtom. De förklarade också att 
det fanns för stort utrymme för egen tolkning. Att det finns oklarheter i hur begrepp skall 
tolkas och att subjektiva bedömningar görs trots att bedömningsverktyg används bekräftas av 
Hitchcock et al. (2014). Bedömningen om huruvida den vårdsökande kunde kvarstanna i 
hemmet kunde bli olika beroende på vilken kompetens och erfarenhet användaren hade. Det 
bekräftas genom Benner et al. (2009) som beskriver att sjuksköterskor frångår användandet av 
beslutsstöd ju mer erfarenhet de erhåller. Även Johansen och O´Brien (2016) intygar det då de 
menar att beslutsfattande påverkas av sjuksköterskans erfarenheter. Flera 
ambulanssjuksköterskor upplevde svårigheter i att använda RETTS och Hitchcock et al. 
(2014) styrker det genom att förklara att det krävs utbildning i triagesystem för att det skall 
bidra till en korrekt bedömning. 
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9. SLUTSATS 

Studien visade att ambulanssjuksköterskor upplevde att beslutstödet var otillgängligt när de 
befann sig i hemmet hos den vårdsökande, RETTS fanns tillgängligt i olika ICT men det 
saknades kunskap om hur det kunde tas med in till den vårdsökande. Där av behövs mer 
utbildning kring användandet av beslutsstödet. RETTS ger möjligheten att bedöma lika 
oberoende av vem som utför bedömningen vilket framhävdes som en styrka, användandet 
ledde till en tydlig kommunikation. Dock hade RETTS en mindre roll i bedömningen av 
vårdsökande som kvarstannade i hemmet för ambulanssjuksköterskor med lång erfarenhet 
inom yrket då de istället bedömde utifrån sin kliniska blick. RETTS hade en mer 
framträdande roll i den bedömning som gjordes av ambulanssjuksköterskor med mindre 
erfarenhet, de kände ett stöd i att rätt beslut fattades.  En generell upplevelse var att RETTS 
övertriagerade vissa kategorier av vårdsökande och det tenderade leda till att fler vårdsökande 
kördes in till akutmottagningar. Oklarheter i hur RETTS skall användas och oklarheter kring 
vissa diffusa begrepp beskrevs vilket visar att det krävs mer diskussion och utbildning kring 
användandet av RETTS. Författarna anser att syftet med studien uppnåddes då upplevelser av 
att använda RETTS i situationer där vårdsökande kvarstannar i hemmet har beskrivits. 

10. KLINISK NYTTA 

Bedömning av personer som söker vård ingår i ambulanssjuksköterskans dagliga arbete. För 
att utnyttja samhällets resurser så optimalt som möjligt samt ge bästa tänkbara vård till 
enskilda individer är det viktigt att vårdsökande kommer till rätt vårdnivå och där har 
ambulanssjuksköterskan ett stort ansvar. Överbelastade akutmottagningar äventyrar 
patientsäkerhet, skapar lidande för enskilda patienter som får vänta långa tider samt innebär 
stora utmaningar och kostnader för samhället. Där av är det av yttersta vikt att 
ambulanssjuksköterskan har ett bra beslutsunderlag för bedömning av vårdsökande. Studien 
bidrar till ökad kunskap kring användandet av RETTS som beslutsunderlag vid 
ambulanssjuksköterskans bedömning av personer som söker vård och som kan kvarstanna i 
hemmet. Kunskapen kan tillämpas av ambulansverksamheterna i bland annat utformning av 
riktlinjer så att det stärker ambulanssjuksköterskan i sitt yrkesutförande samt ökar 
patientsäkerheten.  

11. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Författarna tycker att det vore av intresse att se en jämförande forskning gällande bedömning 
av vårdsökande. Framför allt jämföra hur bedömningen skiljer sig åt mellan vårdsökande som 
är bedömda utifrån ambulanssjuksköterskans utbildning och klinisk erfarenhet kontra 
bedömning som är gjord utifrån ett bedömningsinstrument, till exempel RETTS. Utifrån det 
skulle slutsatser kunna dras huruvida den kliniska erfarenheten ger bättre precision i utfall 
eller om ett standardiserat bedömningsförfarande är mer patientsäkert. 
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Intervjuguide 
 
Definiera situationen:  
- Berätta om syftet med studien. (Förtydliga att det gäller RETTS för vuxna och inte 
för barn) 
- Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas 
- Användning av bandspelare.  
- Fråga om intervjupersonen har frågor. 
 
Ålder: 
Kön: 
Antal år som sjuksköterska: 
Antal år inom ambulanssjukvården: 
Antal år som specialistutbildad ambulanssjuksköterska: 
 
Översikt av ämnen samt förslag på frågor: 
 

• Berätta om dina erfarenheter av att använda RETTS som beslutsstöd i ditt 
arbete? 

 
• Hur upplever du (generellt sett) bedömningen av patienter som kvarstannar i 

hemmet? 
 

• Vad har du för erfarenheter av att använda RETTS och hur upplever du 
användandet av RETTS som beslutsstöd när du bedömer vårdsökande som 
eventuellt kan kvarstanna i hemmet? Exemplifiera gärna. 

 
• Fördelar och nackdelar med RETTS som beslutsstöd? 

 
 
 
Förslag på följdfrågor för att tydliggöra ett svar. 
...hur tänker du då? 
...hur upplever du det? 
...kan du berätta mer om det? 
...kan du utveckla det? 
 
 
 
Runda av intervjun genom att fråga om intervjupersonen har något mer att säga. 
 
 
 


