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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Idag är det en stor andel av ambulansuppdragen som innebär transport av 

patienter som inte är i behov av varken utrustning eller den kompetens som idag finns inom 

ambulanssjukvården. Många patienter transporteras in till akutmottagningen även fast 

sjuksköterskan ansåg att patienten inte var i behov av prehospital vård eller vård på 

akutmottagning. Att bedöma en patients vårdnivå är komplext där sjuksköterskan måste en 

integrera den medicinska kunskapen med den vårdvetenskapliga kunskapsbasen, omvårdnad 

tillsammans med sin praktiska erfarenhet. Avsaknad av tydliga kriterier och riktlinjer som 

kopplats till vilka patienter som är i behov av prehospital vård av ambulans, leder till en 

subjektiv bedömning för sjuksköterskan som arbetar inom den prehospitala vården. Syfte: 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt 

bedöma patientens vårdnivå. Metod: Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

Datainsamlingen har skett genom två fokusgruppsintervjuer med sex semistrukturerade 

frågor. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes med deltagare som arbetar inom 

ambulanssjukvården i Mellansverige. Svaren analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom fem kategorier; 4.1 Patientens vilja, 4.2 Arbetslivserfarenhet 

och kunskap, 4.3 Yttre miljöpåverkan, 4.4 Stöd, 4.5 Bristande stöd. Kategorierna delades i sin 

tur upp i 12 sub-kategorier; 4.1.1 Patientens uppfattning, 4.1.2 Okunskap, 4.2.1 

Yrkeserfarenhet och formell kunskap, 4.1.2 Varje patient och situation är unik, 4.3.1 Faktorer 

som påverkar bedömningen, 4.4.1 Riktlinjer, 4.4.2 Kollegan, 4.4.3 Högre medicinsk 

kompetens, 4.4.4 Hjälpmedel, 4.5.1 Bristande riktlinjer och möjligheter att kunna välja 

vårdinstans, 4.5.2 Att inte få kontakt med högre medicinsk kompetens, 4.5.3 Bristande och 

felaktig information. Resultatet visade att det var många olika faktorer som inverkade på 

sjuksköterskans möjlighet att bedöma patientens vårdnivå. Arbetslivserfarenhet och kunskap 

utgjorde grunden för att sjuksköterskan kunde få ett helhetsperspektiv på hela situationen som 

sjuksköterskan och patienten befann sig i. Brister i riktlinjer och rutiner resulterade i att 

sjuksköterskans hela kompetens inte togs till vara på, vilket resulterade i att patienten ofta 

hamnade på en vårdnivå som inte var lämplig utifrån vederbörandes behov. Slutsatser: 

Författarna anser att det finns ett behov av vidare forskning angående hur man ska kunna ta 

tillvara på sjuksköterskans kompetens. Vilken utbildningsnivå som krävs för att arbeta som 

sjuksköterska inom ambulanssjukvården, samt att så optimalt som möjligt kunna bedöma 

patientens behov av prehospitalvård och lämplig vårdnivå. 

Nyckelord: Ambulans, Bedömning, Beslutsfattande, Sjuksköterska, Upplevelser  



 

                                                                                                                                                           

 

ABSTRACT 

Background: Today it is a large percentage of ambulance missions involving transport of 

patients not in need of neither the equipment nor the expertise that currently exists within the 

ambulance service. Many patients are transported to the emergency department even though 

the nurse considered that the patient was not in need of emergency care or care in the 

emergency department. To assess a patient's level of care is complex, where the nurse must 

integrate the medical knowledge of the health scientific knowledge, nursing along with his 

practical experience. The absence of clear criteria and guidelines linked which patients are in 

need of prehospital care ambulance, leads to a subjective assessment of the nurse working in 

the prehospital care. Aim: The aim of this study was to describe Nurses` experiences of 

prehospital able to assess the patient’s level of care. Method: Qualitative study with 

descriptive design. Data collection took place through two focus group interviews with six 

semi-structured questions. Focus group interviews were conducted with participants working 

in the ambulance service in central Sweden. The answers were analyzed using qualitative 

content analysis. Result: From the results, five categories emerged; 4.1 The wishes of the 

patient, 4.2 Work life experience and knowledge, 4.3 External factors, 4.4 Support and finally 

4.5 Lack of support. These categories were then divided into 12 sub categories; 4.1.1 The 

patient's wishes, 4.1.2 Ignorance, 4.2.1 work life experience and formal knowledge, 4.2.2 the 

uniqueness of each patient and situation, 4.3.1 factors that affect evaluation, 4.4.1 guidelines, 

4.4.2 the colleague, 4.4.3 higher medicinal competency, 4.4.4 Utilities, 4.5.1 Lack of 

guidelines and opportunities to choose level of care, 4.5.2 Not to make contact with higher 

medical care and finally 4.5.3 Inadequate and incorrect information. The results showed that 

many different factors affect the nurse's ability to evaluate the patient's level of care. Work 

life experience and knowledge were the foundation allowing the nurse to get a holistic 

perspective of the situation that the nurse and the patient were in. A lack of guidelines and 

processes resulted in that the nurse's entire competency and experience were not utilized 

which often resulted in the patient finding him or herself on a level of care not suitable from 

the perspective of the patient's needs. Conclusion: The authors believe that there is a need for 

further research on how to take advantage of the nurse's competence. What educational level 

needed to work as a nurse in the ambulance service, and for the most optimal way to assess 

the patient's need for prehospital care and appropriate level of care. 

Keywords: Ambulance, Assessment, Decision making, Experiences, Nurse  
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1 BAKGRUND 

Antalet ambulansuppdrag i Sverige har det senaste fem åren ökat med över 25 procent (Krey, 

2014). Samtidigt ökar belastningen på landets akutmottagningar, en faktor till detta är att 

antalet patienter som söker akut vård har ökat (Olsson, 2010). Enligt Beillon (2010) är det en 

stor andel av ambulansuppdragen som innebär transport av patienter som inte är i behov av 

varken utrustning eller den kompetens som idag finns inom ambulanssjukvården. 

Ambulanspersonalen i studien värderade att akutmottagningen var en lämplig vårdinrättning 

för 66 procent av patienterna som ankom till akutmottagningen med ambulans. Författaren 

beskriver vidare att besättningen på en ambulans numera utgörs av minst en legitimerad 

sjuksköterska, där ett flertal av dessa innehar en specialistutbildning inom ambulanssjukvård. 

År 2012 fanns enligt Socialstyrelsen 48.476 specialistsjuksköterskor i Sverige, varav 1.413 

stycken av dessa hade en specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård. Beillon 

(2010) menar att trots denna kompetens har sjuksköterskan generellt inte tillåtelse att väl 

framme vid patienten ompröva larmoperatörens beslut. Dessutom menar Beillon (2010) att 

som ett led i effektivisering av resursutnyttjandet så är det av betydelse att sjuksköterskan 

bedömer patientens vårdbehov och därefter kan bestämma lämplig vårdnivå för patienten. 

 

1.1 Sjuksköterskans komplexa situation  

Beillon (2010) menar att värdera ett vårdbehov är en svår uppgift för alla inom den 

prehospitala vårdkedjan. Bedömningen är både komplex och komplicerad där patientens 

symtom, medicinska tillstånd samt den prehospitala interventionen skall analyseras. Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) nämner även att den prehospitala 

akutsituationerna är komplex. Sjuksköterskan behöver kunna integrera den medicinska 

kunskapen med den vårdvetenskapliga kunskapsbasen och omvårdnad tillsammans med sin 

praktiska erfarenhet. Detta innebär att kunna bedöma en aktuell situation och vilka 

vårdhandlingar som skall prioriteras. Wireklint-Sundström (2005) menar att sjuksköterskan 

som arbetar inom akutsjukvården måste samla in ledtrådar om patientens symtom för att 

kunna skilja normalt från onormalt, förväntat från oförväntat och vanligt från ovanligt, detta 

för att kunna bedöma om patienten är i behov av prehospitalvård. Författarna Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) belyser också att i mötet med patienten i den 

prehospitala miljön så behöver sjuksköterskan kunna fånga ledtrådar som ligger bortom det 

rent uppenbara. Det synliga och initiala vårdbehovet kan vara ett blödande sår, men det 

bakomliggande handlar om en hustrumisshandel. Här behöver sjuksköterskan kombinera sin 
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erfarenhet med en vårdande hållning som är öppen och följsam. Sjuksköterskan som arbetar i 

den prehospitalt akutsjukvården arbetar ofta med en annan arbetskamrat, men detta innebär 

ändå att det är en sjuksköterska som formellt ansvarar för vården av patienten och måste 

självständigt ta många beslut avseende vård och behandling. 

 

1.2 Lagstiftning och kompetensbeskrivning 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att ”Den som har det största behovet av 

hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. Prehospitalt innebär detta att varje patients 

behov måste triageras och härledas till korrekt vårdnivå. Just triagering avser att bedöma den 

sjuka patientens vårdbehov in i ett turordningssystem. Enligt SOSFS 2009:10 framgår att en 

ambulans är ett transportmedel som är avsett för transport av sjuka och skadade och att 

prehospital akutsjukvård innebär omedelbara medicinska åtgärder som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus. Vidare framgår att varje ambulans skall vara utrustad med 

den utrustning som behövs för att prehospital akutsjukvård skall kunna utföras i likväl som 

utanför ambulansen. En ambulans skall även vara bemannad med hälso- och 

sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel, i detta innefattas en 

legitimerad sjuksköterska. Enligt SOSFS 2009:6 framgår att legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal har möjlighet att bedöma om patienten själv kan utföra egenvård som en 

hälso- och sjukvårdsåtgärd. En sådan bedömning skall ske i samråd med patienten och dennes 

självbestämmande, men även utifrån patientens fysiska och psykiska hälsa samt dennes 

livssituation. I kompetensbeskrivningen för specialistutbildade sjuksköterska inom 

ambulanssjukvård så skall ambulanssjuksköterskan samverka med specialistvård, primärvård 

och kommunal vård, detta för att patienten skall erhålla rätt vårdnivå (RAS, 2012). 

 

1.3 Mötet mellan patienten och sjuksköterskan  

Första mötet och bedömningen som görs på en akutmottagning kan mycket väl likna första 

mötet som görs prehospitalt. Principen är nästan densamma, nämligen ett möte mellan 

sjuksköterska och patient där det åligger sjuksköterskan att göra en bedömning hos en patient 

som denne aldrig träffat förut. Ett möte där det händer att patienten saknar kunskap om sin 

sjukdomshistoria eller inte vet varför denne äter sina mediciner. Det kan även vara så att det 

inte finns några ställda diagnoser sedan tidigare trots flera besök inom vården. Ibland så kan 

patienten tycka det är svårt att kunna redogöra för sitt lidande eller vad som skulle kunna vara 

den bakomliggande orsaken. Detta är några aspekter som kan sätta sjuksköterskan i en prekär 
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sits i att kunna göra en korrekt bedömning. För i just detta möte så gör sjuksköterskan en 

bedömning utifrån ett framtaget triageringssystem som kommer att lägga grunden om 

patienten anses kunna vänta och låta andra patienter gå före eller om personen själv anses ha 

behovet att gå före andra vårdsökande (Göransson, Eldh och Jansson, 2008). 

 

1.4 Riktlinjer och beslutsstöd 

Wireklint-Sundström (2005) skriver att inom internationell ambulanssjukvård är 

bedömningsmodeller och beslutsstöd vanligt förekommande för bedömning, dessa är dock 

inriktade för att möjliggöra snabb behandling och livräddande åtgärder, samt att alla patienter 

skall behandlas likvärdigt.  Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg (2007) beskriver att i vissa 

delar av Sverige finns det brister med otydliga kriterier och riktlinjer kopplade till vilka 

patienter som är i behov och vilka som inte är i behov av prehospital vård av ambulans. 

Denna brist leder till en subjektiv bedömning för sjuksköterskan som arbetar inom den 

prehospitala vården. I Örebro län finns en modell kallad ViSam – Vårdplanering och 

informationsöverföring i en samlad modell, som har varit en del av en nationell satsning för 

att bättra livet hos sjuka äldre. Modellen bygger på att planera, samverka och med riktade 

insatser möta patientens behov av sammanhållen vård. En insats där de själva kan vara 

delaktiga. Modellen bygger på tre delar: beslutsstöd, samordnad individuell plan, säker 

utskrivning. Beslutsstödet är ett verktyg som sjuksköterskan kan använda sig av när en patient 

snabbt blir sämre. Följer sjuksköterskan den framarbetade checklistan som vidare stöds med 

exempelvis vitala parametrar, resulterar detta i att sjuksköterskan bättre kan avgöra till vilken 

vårdnivå som är lämplig för patienten (http://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/). Det är 

tänkt att ambulanspersonal skall få tillgång till detta beslutsstöd för att använda som ett 

verktyg att bättre kunna avgöra om patienten behöver transporteras med ambulans eller kan 

kvarstanna i hemmet (Pagels, 2014).  

 

1.5 Vårdvetenskaplig teoretisk referensram 

Den vårdvetenskapliga teoretiska referensramen för detta arbeta utgår från 

livsvärldsperspektivet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Detta 

perspektiv handlar om att uppmärksamma människors vardagsvärld och dagliga tillvaro, där 

hela eller delar av världen analyseras genom att se, förstå och beskriva hur den upplevs. I den 

vårdande situationen innebär detta att vårdaren fokusera på hur patienten erfar sin hälsa, sitt 

lidande, sitt välbefinnande eller sin vård. Perspektivet gestaltar även vårdarens intresse för 
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patientens egen berättelse och livshistoria. I det prehospitala mötet mellan vårdaren och 

patienten har vårdaren både ett medicinskt och ett vårdvetenskapligt perspektiv, båda är 

inkluderade i mötet med patientens livsvärld. Exempelvis innebär detta att vårdaren använder 

sin medicinska kunskap i att analysera ett blodprovsresultat objektivt och ett faktiskt 

siffervärde, men måste även möta detta mot det vårdvetenskapliga perspektivet hur patienten 

upplever något som på ett eller annat sätt påverkar patientens livs-, hälso- och/eller 

vårdsituation. Mötet mellan vårdare och patienten skall karakteriseras av att vårdaren har en 

hållning som är öppenhet och följsam, detta innebär att vårdaren går in i mötet så 

förutsättningslös som möjligt. Utan en öppenhet i mötet så minskar möjligheten att fånga det 

”nya” eller oförutsägbara i patientens erfarenhet, men vårdaren kan inte helt utesluta sin egen 

förförståelse. Förförståelsen kan både vara en fördel och en nackdel i mötet. Förförståelsen 

kan resultera i att dialogen i mötet blir meningsfull och fruktbar, men den kan även vara en 

inre guide som leder vårdaren fel, där patientens berättelse anpassas till vårdarens 

förförståelse. Att vårdaren finner en balans mellan öppenhet och förförståelse är av största 

vikt i mötet. I det prehospitala mötet så möts både vårdarens och patientens livsvärld, 

förhoppningsvis resulterar detta i en ”gemensam livsvärld”, där de tillsammans kan lösa en 

mer eller mindre akut vårdsituation (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003).  

 

1.6 Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att en stor del av ambulansuppdragen innebär att många 

patienter transporteras med ambulans även fast de inte är i behov av prehospital akutsjukvård. 

Besättningen på en ambulans utgörs av minst en legitimerad sjuksköterska ofta med flera års 

arbetslivserfarenhet, där flertalet av dessa har en specialistsjuksköterskeutbildning. Trots 

denna kompetens har besättningen generellt ingen tillåtelse att ompröva larmoperatörens 

beslut. I brist på tydligt stöd används inte sjuksköterskans kompetens till fullo och patienten 

transporteras ofta till akutmottagningen trots att sjuksköterskan bedömer att annan vårdnivå 

skulle vara mer lämplig. Att prehospitalt kunna bedöma en patients vårdnivå är komplex och 

komplicerad, varje patient och situation är unik i sitt slag. Sjuksköterskan behöver där 

integrera den medicinska kunskapen med den vårdvetenskapliga kunskapsbasen och 

omvårdnad tillsammans med sin praktiska erfarenhet. I avsaknad av riktlinjer, beslutsstöd och 

kriterier för detta blir denna bedömning ännu svårare och leder då till en mer subjektiv 

bedömning för sjuksköterskan som arbetar prehospitalt. 
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2 SYFTE                                                                                                                                     

Syftet med denna studie är att studera sjuksköterskor upplevelser av att prehospitalt kunna 

bedöma vårdnivån för patienten. 

                                                                                                                                                

3 METOD 

Studien genomfördes med deskriptiv design med kvalitativ ansats. Datainsamlingen skedde 

genom två stycken fokusgruppintervjuer med totalt sex stycken deltagare. Intervjumetoden 

hade ett semistrukturerat upplägg med förutbestämda frågor (Wibeck, 2012).  Analysen 

genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

3.1 Urval                                                                                                                                       

Urvalet av sjuksköterskor genomfördes på en ambulansstation i Mellansverige. Urvalet utgörs 

av strategiskt urval (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha 

minst tre års arbetserfarenhet som legitimerad sjuksköterska i ambulanssjukvård. Det fanns 

inget krav på att deltagarna skulle ha någon specialistsjuksköterskeutbildning. En jämn 

könsfördelning mellan deltagarna var målet. En pilotintervju genomfördes där en manlig och 

en kvinnlig deltagare inkluderades och i fokusgruppsintervju nummer två inkluderades två 

män och två kvinnor. Den deltagare med minst klinisk erfarenhet som sjuksköterska hade 

arbetet åtta år i professionen, och den deltagare som hade längst erfarenhet hade närmare 30 

år. Samtliga deltagare hade någon form av specialistsjuksköterskeutbildning, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av deltagarnas specialistsjuksköterskeutbildning och klinisk erfarenhet 

Deltagare Specialistsjuksköterskeutbildning Klinisk erfarenhet utöver 

ambulanssjukvård 

1 Ambulanssjukvård Hjärtintensiven 

2 Ambulanssjukvård Akutmottagning 

3 Ambulanssjukvård Akutmottagning 

4 Intensivvård Hjärtintensiven 

5 Distriktvård Akutmottagning 
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Anestesisjukvård 

Akutmottagning, 

Infektionsmottagning, 

Sjukvårdsrådgivningen 
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3.2 Datainsamling                                 

Utifrån studiens syfte så konstruerades initialt en intervjuguide med sex stycken 

frågeställningar (bilaga 1). Författarna skickade ut information (bilaga 2) till  

Organisationens verksamhetschef innehållande information om studien och en ansökan om 

tillstånd att få genomföra studien på studiedeltagarnas arbetstid. Ett skriftligt godkännande 

erhölls från verksamhetschefen (bilaga 3). Därefter lades ett informationsbrev (bilaga 4) i 

samtliga sjuksköterskors postfack på ambulansstationen. I informationsbrevet framgick 

information om studien tillsammans med en förfrågan om att medverka i studien, samt vilka 

kriterier som gällde för att få kunna medverka. Samma information skickades även till 

respektive sjuksköterskas arbetsmail. Elva sjuksköterskor anmälde sitt intresse till att 

medverka, detta genom att svara via mail eller telefonsamtal. Av dessa deltagare var 6 stycken 

män och 5 stycken kvinnor.  En manlig person som anmälde sitt intresse exkluderades, då 

vederbörande inte hade tillräckligt med tjänstgöringsår som sjuksköterska inom 

ambulanssjukvård. För att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män, så separerades 

de båda könen i två grupper. Efter det så skrevs samtligas namn på lappar och lades på ett 

bord utan att se vilket namn som stod skrivet på respektive lapp. Därpå så valdes lappar 

slumpmässigt ut som skulle ingå i pilotintervjun och sedan vilka som skulle ingå i 

huvudintervjun, och resterande fyra deltagare utgjorde reserver. Pilotintervjun genomfördes 

för att se om upplägg och frågor var relevanta för att svara på syftet. Syftet var även att se hur 

diktafonen fungerade och om den höll bra nivå under intervjun. En av de ursprungliga 

deltagarna fick förhinder varpå en av reserverna kallades in. Pilotintervjun gav ett rikt 

underlag vilket gjorde att den senare inkluderades i studien (Wibeck, 2000). Deltagarnas 

medverkan var frivillig och de hade möjlighet att avbryta utan förklaring. Detta informerades 

via informationsbrevet (bilaga 4) samt muntligen innan intervjuerna påbörjades. Båda 

intervjuerna genomfördes med att den ena författaren agerade moderator och den andra 

utgjorde observatör och skrev stödanteckningar (Wibeck, 2000). Moderatorn utgick från 

frågorna i intervjuguiden (bilaga 1). Frågorna bearbetades utifrån uppställd ordning. 

Moderatorn läste frågan och frågade om samtliga hade förstått frågans innebörd. Efter att 

samtliga deltagare hade uttryckt att de förstått frågan så lämnade moderatorn över ordet till 

deltagarna att fritt diskutera ämnet. Författaren som agerade observatör förde 

stödanteckningar löpande under hela intervjun. Anteckningarna utgjorde enbart ett stöd om 

det var så att det uppstod ett behov att återkomma eller att utveckla en tidigare diskussion. 
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3.3 Databearbetning och analys 

Analysen genomfördes enligt kvalitativ innehållsanalys. Endast det manifesta som framkom i 

intervjuerna ingick i resultatet. Det innebär att beskriva det synliga som uttrycks i texten, men 

det finns alltid inslag av tolkning. Metoden är induktiv och är baserad på människors 

upplevelser menar Graneheim & Lundman (2004). Efter att samtliga intervjuer var avslutade 

så lyssnade författarna först individuellt på det inspelade materialet flera gånger, detta för att 

få en känsla för helheten. Därefter satte sig författarna tillsammans och lyssnade gemensamt 

på det inspelade materialet, samtidigt som allt inspelat material transkriberades till ett word-

dokument. Totalt identifierades 153 stycken meningsbärande enheter ur den transkriberade 

texten som var relevanta för frågeställningen, som sedan dokumenterades ner på papper. Text 

som inte svarade mot studiens syfte uteslöts. Ur de meningsbärande enheterna genomfördes 

en kondensering i syfte att korta ner texten och behålla det väsentliga. De kondenserade 

meningsbärande enheterna kodades och grupperades ihop med liknande koder (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna kunde då se mönster, likheter och skillnader i de olika koderna. 

Författarna valde sedan att fortsätta genom att skriva koderna på en whiteboard för att få en 

bättre överblick över de olika mönstren, likheterna och skillnaderna. I detta arbete uppstod 

sedan 12 stycken sub-kategorier. Dessa sub-kategorier bildade slutligen fem kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004), se tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på analys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Sub-kategori           Kategori 

”Nu har man ju 

arbetslivserfarenhet, 

man har pluggat 

och lärt sig nya 

saker...man har en 

annan kunskap 

p.g.a. av att man 

jobbat ett tag” 

År i yrket 

tillsammans med 

utbildning breddar 

sjuksköterskans 

erfarenhet  

Arbetslivserfarenhet 

och studier leder till  

ökad kunskap 

 

 

 

Yrkeserfarenhet 

och formell 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslivserfarenhet 

och Kunskap 

 

 

 

”Jag försöker att gå 

in i mötet utan 

fördomar, men jag 

väger in allting i 

min bedömning. 

Det kanske finns ett 

missbruk i botten 

eller andra 

svårigheter i 

familjen som kan 

bidra till tillståndet 

nu” 

Gå in i mötet utan 

fördomar för att 

kunna göra en 

korrekt bedömning 

Mötet med patienten 

skall ske med ett 

öppet sinne 

 

 

 

 

Varje patient 

och situation är 

unik 

”Bara mörker 

tycker jag kan vara 

riktigt besvärligt vid 

en undersökning, 

det är ju inte så lätt 

att få den riktiga 

bilden jämfört om 

man har ljust, lugn 

och ro” 

Mörk miljö 

påverkar 

möjligheten att 

undersöka platsen 

och patienten 

Dålig sikt minskar 

möjligheten till 

bedömning 

 

 

 

Faktorer som 

påverkar 

bedömningen 

 

 

 

 

Yttre miljöpåverkan 

 

3.4 Etiska överväganden 

Deltagarna erhöll skriftlig information om studiens syfte och metod, detta enligt 

Helsingforsdeklarationens etiska principer vilket beskrivs i World Medical Associations 

rekommendationer (WMA, 2013). Deltagandet i studien var frivilligt och möjlighet fanns att 

avbryta sin medverkan utan förklaring. Samtlig data behandlades konfidentiellt och det var 

bara författarna som hade tillgång till materialet under hela studiens genomförande. Resultatet 

redovisades på ett sådant sätt att ingen av deltagarna kunde identifieras. Allt material 

förstördes efter att studien blev godkänd. 
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4 RESULTAT 

Resultatet presenteras under fem kategorier och 12 sub-kategorier 

 

Tabell 3, översikt huvudkategorier och sub-kategorier 

Sub-kategorier Kategorier 

Patientens uppfattning Patientens vilja 

Okunskap 

Yrkeserfarenhet och formell kunskap Arbetslivserfarenhet och Kunskap 

 Varje patient och situation är unik 

Faktorer som påverkar bedömningen Yttre miljö påverkan 

Riktlinjer  

Stöd Kollegan 

Högre medicinsk kompetens 

Hjälpmedel 

Bristande riktlinjer och möjligheten att kunna 

välja vårdinstans 

 

 

Bristande Stöd Att inte få kontakt med högre medicinsk 

kompetens 

Bristande och felaktig information 

 

4.1 Patientens vilja 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas upplevelser av hur patienten uppfattar sitt 

sjukdomstillstånd och dennes förförståelse om sitt eget sjukvårdsbehov samt uppfattning om 

hur vårdkedjan fungerar. 

 

4.1.1 Patientens uppfattning 

Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor hade uppfattningen att patientens egen vilja 

styrde möjligheten att besluta om patienten kunde avvakta i hemmet eller välja annan 

vårdnivå istället för att åka med ambulans till akutmottagningen. Patienterna hade höga 

förväntningar om att snabbt få vård istället för att kanske kunna avvakta till nästa dag eller 

utföra egenvård i hemmet. Detta ansågs vara en vanlig inställning och hade patienterna väl 

fått en ambulans så ville de åka med oavsett vad sjuksköterskan ansåg. Sjuksköterskorna ville 

inte gå emot den enskilde individens vilja eller hamna i en jobbig diskussion, utan istället 

valde sjuksköterskan av enkelhet att transportera med patienten till akutmottagningen. 

 

”Det kan vara svårt att ändra patientens egen föreställning om vad man förväntar sig, dom 

har ju ringt efter oss och förväntar sig att vi skall plocka med dom, de vill åka nerbäddade 
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under filt på båren så det är svårt att få dom att tänka om trots att de inte är så sjuka som 

dom tror” 

 

4.1.2 Okunskap 

Sjuksköterskorna nämnde att många patienter ville förbigå led i vårdkedjan och saknade 

adekvat kunskap om de olika vårdinstanser som fanns tillgängliga annat än att ringa 112. 

Patienter saknade kunskap om hur de kom i kontakt med sin familjeläkare eller att de kunde 

ringa hälso-sjukvårdsupplysningen. Vidare så ansåg flera sjuksköterskor att patienterna 

saknade kunskap om sin egen kropp och hälsa och att många patienter inte förstod deras 

egentliga behov av vård. 

 

”Jag vet inte riktigt vad de grundar det på, dom har en egen upplevelse att dom inte mår bra 

och är oroliga helt enkelt, sedan spelar det ingen roll vad man säger” 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att en del av patienterna inte verkade känna till att det skulle ta 

lika lång tid på akuten även fast vederbörande transporterades med ambulans, och vissa 

trodde att det var enda möjligheten att få komma till akutmottagningen för det hade dom sett 

på TV. 

 

4.2 Arbetslivserfarenhet och kunskap 

Kategorin beskriver hur sjuksköterskorna upplevde att arbetslivserfarenhet och kunskap 

gjorde skillnad i mötet och bedömningen av patienten. Vikten av ökad arbetslivserfarenhet, 

kunskap och strävan av att hela tiden förkovra sig inom yrket skapade en trygghet och 

förståelsen att varje patient och situation är unik i sitt slag. 

 

4.2.1 Yrkeserfarenhet och formell kunskap 

Samtliga sjuksköterskor delade åsikten att ju längre tid i yrket desto mer lärdom erhölls. Yrket 

ansågs som ett livslångt lärande på grund av uppdaterad kunskap angående rutiner, läkemedel 

och handläggningen av olika patientgrupper. Detta gjorde att sjuksköterskan aldrig ansåg sig 

som fullärda utan de var tvungna att ständigt hålla sig uppdaterad med alla dessa förändringar. 

Flera sjuksköterskor berättade att när de var nya i yrket så upplevde de i början ett 
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tunnelseende. Desto längre sjuksköterskan hade arbetat ju mer försvann tunnelseendet och de 

kunde se hela situationen ur ett bredare perspektiv. 

 

”Nu har man ju arbetslivserfarenhet, man har pluggat och lärt sig nya saker...man har en 

annan kunskap p.g.a. av att man jobbat ett tag” 

 

Det var inte bara tiden i yrket som var avgörande, lika stor vikt hade den egna utbildningen på 

olika nivåer, allt från internutbildningar, olika konceptutbildningar samt kurser och program 

på högskolenivå. Ökad utbildning ledde till att kompetensen breddades och gjorde det lättare 

att kunna besluta om rätt vårdnivå. En sjuksköterska berättade att vederbörande hade läst 

specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård och framhävde hur den 

utbildningen skapade en trygghet när personen skulle fatta beslut och var novis inom yrket. 

Kunskapen sjuksköterskorna skaffade sig från vissa utbildningar ansågs i vissa situationer 

kunna vara direkt livsavgörande för patienten. 

 

”Det är inte bara traumapatienter som bedöms, utan det är alla patienterkategorier… man 

måste ha bred kunskap på allt från medicin, ortopedi till barn, vi måste vara bra på mycket” 

 

En sjuksköterska berättade att vederbörande hade läst specialistsjuksköterskeutbildning inom 

distriktvård. Denna utbildning var väldigt bred och innehöll även en kurs angående 

bedömning och behandling av barn. Att denna kurs ingick i utbildningen resulterade i att 

vederbörande kände sig trygg i sina kunskaper att kunna omhänderta barn när vederbörande 

arbetade på ambulansen.  

 

”Jag har läst distriktutbildningen, där är det mycket barn och jag har aldrig jobbat på barn, 

där fick jag mycket kunskap som jag kan nyttja” 

 

Ökad utbildning och ökad erfarenhet resulterade i att sjuksköterskorna kände sig tryggare och 

kunde genomföra en bedömning även när patienten led av svåra sjukdomstillstånd eller hade 

diffusa problem. Ytterligare en aspekt som berördes var att desto mer erfarenhet 

sjuksköterskan hade i yrket desto lättare blev det att lära sig och upptäcka olika saker. 

Slutligen resulterade detta i att sjuksköterskorna ansåg sig effektivare i sitt arbete och att de 

sällan missar eller hanterade viktig information på fel sätt. 
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”Det beror ju på vad patienten söker för, det finns ju både lätta och svåra bedömningar att 

göra, men det har ju med erfarenhet att göra” 

 

Alla var överens om att bedömningen av patienten inte bara var baserad utifrån patientens 

vitalparametrar, utan även andra faktorer i omgivningen var viktiga. Hela patientens 

livssituation och miljö beaktades i helhetsbedömningen. 

 

4.2.2 Varje patient och situation är unik 

Sjuksköterskorna belyste vikten av att lämna eventuella fördomar åt sidan och möta patienten 

med ett öppet sinne och vederbörandes uttalade behov av hjälp. Detta för att kunna göra en 

korrekt helhetsbedömning och inte låsa sig vid en tanke vilket skulle kunna resultera i att 

sjuksköterskan missar viktig information i sin bedömning. 

 

”Jag försöker att gå in i mötet utan fördomar, men jag väger in allting i min bedömning. Det 

kanske finns ett missbruk i botten eller andra svårigheter i familjen som kan bidra till 

tillståndet nu” 

 

4.3 Yttre miljöpåverkan 

Kategorin beskriver hur sjuksköterskorna upplevde att miljö kan inverka på möjligheten att 

genomföra en bedömning av patienten.  

 

4.3.1 Faktorer som påverkar bedömningen 

Resultatet visar att flera faktorer i den yttre miljön påverkar omhändertagandet av patienten, 

faktorer som kyla, trånga utrymmen, hotfulla och livlig miljö. Kyla medförde problematik 

med att patienten ofta bar mer kläder på kroppen, detta hindrade möjligheten att undersöka 

patienten grundligt. Vidare ansågs en livlig miljö vara besvärligt, denna miljö beskrevs som 

en krogmiljö med mycket människor och hög musik. Även anhöriga till patienten som lade 

sig i omhändertagandet kunde påverka sjuksköterskan negativt då sjuksköterskan inte kunde 

lägga hela sin uppmärksamhet på patienten. Flera sjuksköterskor berättade att genomföra en 

bedömning i mörker ansågs som en försvårande omständighet.  

 

”Bara mörker tycker jag kan vara riktigt besvärligt vid en undersökning, det är ju inte så lätt 

att få den riktiga bilden jämfört om man har ljust, lugn och ro” 
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En annan aspekt som nämndes var kopplat till sjuksköterskans egen säkerhet. Vid ankomst till 

en osäker plats så som en trafikolycka krävdes det först att skadeplatsen vart säker för att 

sjuksköterskan inte skulle utsätta sig själv för risk för att bli skadad. Först där efter kunde 

arbetet inledas och en heltäckande bedömning av patienten kunde genomföras. 

 

”Det kan vara svårt i en miljö med en kraschad bil och man kommer inte till att göra en 

bedömning förrän patienten är säkrad” 

 

4.4 Stöd 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas upplevelser angående användandet och behovet av stöd 

i sin bedömning av patienten. Stöd i form av riktlinjer, kollegan, möjligheten att kunna 

rådfråga högre medicinsk kompetens samt de hjälpmedel som finns att tillgå i ambulansen. 

 

4.4.1 Riktlinjer 

Sjuksköterskorna berättade att organisationens behandlingsriktlinjer genomgående ansågs 

som bra och var relativt heltäckande och innefattade de flesta sjukdomstillstånd som 

sjuksköterskorna kunde mötas av. Dessa gav ett bra stöd i arbetet kring behandling och 

bedömning av de flesta patienter.   

 

”Vi har ganska bra riktlinjer också som beslutsstöd eftersom vi inte behöver ställa diagnos, 

det är ju symtomrelaterat mycket och där kan man hitta mycket stöd för de behandlingar vi 

gör, med stöd från riktlinjerna” 

 

Vidare berättade sjuksköterskorna att vid specifika sjukdomstillstånd så var 

behandlingsriktlinjerna tydliga angående omhändertagandet. Denna tydlighet resulterade i att 

även om sjuksköterskan var osäker i sin bedömning så styrde behandlingsriktlinjerna hur 

patienten skulle behandlas och vart vederbörande skulle transporteras. 

 

”Stöd för snabbare behandling finns vid misstanke om fraktur i höften, först via snabb 

röntgen och andra åtgärder får att få en kortare vårdkedja” 
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Även om behandlingsriktlinjerna styrde stora delar av sjuksköterskornas omhändertagande av 

patienten samt vilken vårdinstans patienten skulle transporteras till, så fanns det stöd i att inte 

transportera patienten till akutmottagningen. Denna patientgrupp var insulinbehandlade 

diabetiker med ett lågt blodsocker och som hade behandlats med läkemedel som resulterats i 

ett normalt blodsockervärde. Dessa kunde i samråd med patienten lämnas hemma utan 

kontakt med högre medicinsk instans.  

 

”Stöd finns ju för att lämna vissa patienter hemma, exempelvis diabetiker” 

 

4.4.2 Kollegan 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att det är en trygghet att alltid arbetat med en 

kollega i ambulansen. I kollegan fann de ett stöd då bedömningen av patienten ofta är ett 

samarbete. Ibland hade kollegan en annan klinisk erfarenhet från andra delar av vården och på 

så sätt kompletterade de varandra. Detta resulterade i en känsla av trygghet då det var två 

stycken som använde sin utbildning och sin kliniska erfarenhet i bedömningen av patienten.  

 

”På ambulansen är man två kollegor som har sin utbildning och erfarenhet, man hjälps åt i 

bedömningen” 

 

Vidare menade sjuksköterskorna att tryggheten även innebar att om sjuksköterskan hade 

missat något i bedömningen, så fanns möjlighet att kollegan inte hade gjort det. På så sätt så 

genomförs en parallell bedömning av patienten. 

 

”En trygghet är att vara två, man har en backup. Någon har en magkänsla, man har ju olika 

dagar och man kan glömma något, som kollegan kan reflektera över” 

 

4.4.3 Högre medicinsk kompetens 

De gånger sjuksköterskan var osäker i sin bedömning så fanns möjligheten att kunna ringa till 

akutmottagningen och rådfråga. Där fanns ett stöd i högre medicinsk kompetens som 

sjuksköterskan i samråd med kunde besluta om den fortsatta handläggningen av patienten. 

Upplevelsen var att en sådan kontakt utgjorde ett bra stöd. 

 

”Stöd för bedömning har vi konsultnummer till medicin, kirurgi och ortopedi. Jag har fått bra 

hjälp när jag ringt dit” 
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Under jourtid om sjuksköterskan var osäker i sin bedömning så fanns möjligheten att kunna 

ringa till en mobil familjeläkarenheten (MOFFA). I denna enhet arbetar en läkare med 

prehospital erfarenhet som kunde kontaktas och komma ut till platsen. Flera sjuksköterskor 

upplevde detta stöd som bra, speciellt när det handlade om patienter där sjuksköterskan var 

lite osäker om vederbörande kunde kvarstanna i hemmet eller när patienter som var i behov av 

vård vägrade följa med in till akutmottagningen.  

 

”Jag tycker också att man kan rådgöra med den mobila familjeläkarenheten, jag har ringt dit 

några gånger och dom har inte varit omöjliga utan kommit ut och gjort en bedömning av 

patienten” 

 

4.4.4 Hjälpmedel 

Möjligheten att använda olika former av hjälpmedel i bedömningen så som saturation och 

blodtrycksmätare ansågs som positivt. Ibland var hjälpmedel till en bra hjälp där det handlade 

om patienter med lite mer akuta symtom exempelvis en diabetiker med lågt blodsocker, här 

var blodsockermätare till en stor hjälp. Möjligheten att kunna ta ett EKG på patienten kunde 

påvisa om patienten hade en pågående hjärtinfarkt. Att direkt finna orsaken till symtomen 

gjorde att sjuksköterskorna kunde påbörja behandling av patienten omgående. Sjuksköterskor 

uttryckte att hjälpmedlen utgjorde ett komplement i bedömningen tillsammans med deras 

erfarenhet och kunskap. 

 

”Det lätta är någon med lågt blodsocker eller om EKG visar en hjärtinfarkt” 

 

4.5 Bristande stöd 

Kategorin beskriver hur sjuksköterskorna upplevde bristen av stöd i sin bedömning av 

patienten. Brister i riktlinjer förekom för att sjuksköterskan skall kunna bestämma lämplig 

vårdnivå för patienten. Trots möjlighet att kunna kontakta högre medicinsk instans så 

varierande kompetensen hos läkarna vilket resulterade i att stödet uteblev. 

 

4.5.1 Bristande riktlinjer och möjligheten att kunna välja vårdinstans 

Samtliga sjuksköterskor var överens om den kraftiga brist av stöd kring möjligheten att kunna 

lämna en patient hemma som inte var i behov av en prehospital akutsjukvård.  Riktlinjerna 

kring detta var i princip obefintlig, förutom vid diabetiker. Sjuksköterskorna hade inte mandat 
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att lämna patienten hemma och detta ansågs som väldigt jobbigt då sjuksköterskorna kände att 

deras kompetens ifrågasattes för att kunna göra en bedömning. De gånger som det funnits 

möjlighet att kunna lämna patienten hemma är efter diskussion där patienten själv tagit 

beslutet att vederbörande vill kvarstanna i hemmet. Sjuksköterskan fick inte övertala patienten 

utan det är patienten som har det slutgiltiga ordet. 

 

”Visst lämnar man patienter hemma men det gör du då på din egen legitimation, du har ju 

inget stöd eller backup” 

 

Flera sjuksköterskor menade att det lönar sig inte att diskutera med patienten då en journal 

skall skrivas ändå och riktlinjerna säger ifrån. Därför valde sjuksköterskorna istället att 

transportera patienten in till akutmottagningen.  

 

”Många patienter skjutsas in till akuten bara för att personalen vill skydda sig själv och för 

att det blir lättare” 

 

Eftersom det inte fanns något stöd i att kunna lämna patienten hemma så var uppfattningen att 

om det skulle inträffa något med patienten efter vederbörande lämnats hemma, fanns en 

uttalad rädsla kopplat till risken att sjuksköterskan skulle kunna bli av med sin 

sjuksköterskelegitimation.  

 

”Sker det någon incident så kommer jag att granskas utifrån att jag har gjort fel i min 

bedömning, och jag kommer inte ha något stöd” 

 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var beklagligt att det inte hade möjlighet att kunna 

transportera patienten till en annan vårdinstans än till akutmottagningen. 

 

”Möjligheten saknas att kunna ta en äldre lindrigt sjuk patient direkt till en geriatrisk 

avdelning, som baserad på min bedömning bara behöver lite stöttning” 

 

4.5.2 Att inte få kontakt med högre medicinsk kompetens 

 Det fanns möjlighet att ringa in till akutmottagningen för att samtala med jourhavande läkare 

på olika kliniker, dock upplevde flera sjuksköterskor diverse problem med detta. Den 

jourhavande läkaren ansågs vara svår att få kontakt med då vederbörande kunde vara väldigt 
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upptagen. Ibland kunde den jourhavande läkaren vara en AT-läkare, detta ansågs som 

bekymmersamt då de saknade kunskap och vilja till att ta beslut. 

En annan aspekt som togs upp var svårigheten att via telefon kunna komma fram vid akuta 

ärenden. 

 

”På dagtid finns det möjlighet att konsultera läkare från akuten, men detta fungerar sällan då 

det inte finns någon bra linje” 

 

Sjuksköterskorna ansåg att stödet från den mobila familjeläkarenheten dit sjuksköterskan 

kunde vända sig till varierade kraftigt. Detta var ytterst personbundet och var kopplat till 

vilken som läkare hade jouren och hur länge vederbörande hade arbetat. Vidare nämndes att 

problemet även var att mobila familjeläkarenheten har ett stort upptagningsområde, vilket 

gjorde att de kunde befinna sig långt ifrån platsen där sjuksköterskorna befann sig. Det fanns 

även en upplevd problematik med att mobila familjeläkarenheten primärt vänder sig till äldre 

multisjuka och ibland upplevde sjuksköterskorna att de saknade kunskap om andra 

patientgrupper eller saknade intresse kring dessa. En sjuksköterska berättade att mobila 

läkarenheten saknade insikt i ambulanssjukvårdens rutiner och behandlingsriktlinjer samt 

vilken utrustning som fanns att tillgå när väl stödet efterfrågades. 

 

”Stödet varierar beroende på doktor, de vänder sig till äldre och multisjuka mest, så de är ju 

där vi kan få stöd, och inte så mycket i andra patientgrupper” 

 

4.5.3 Bristande och felaktig information 

Överlag menade sjuksköterskorna att den information som delgavs om patienten från olika 

vårdinstanser kunde vara väldigt missvisande. Den initiala informationen om att patienten 

som enligt information skulle kunna vara i ett livshotande tillstånd visade sig vid ankomst 

kunna vara helt opåverkade. Flera sjuksköterskor delade uppfattningen att det är svårt att göra 

en bedömning per telefon, men samtliga ansåg att det fanns en brist i kunskapsnivån hos SOS 

operatörerna, vilket de kopplade till olika sjukdomstillstånd. Vidare ansåg de att kriterierna 

för att få en ambulans var alldeles för låga. När väl ambulans anlänt till patienten och 

sjuksköterskan påbörjade bedömning så fanns tydliga tecken att patienten antagligen 

överdrivit sin sjukdomsupplevelse för SOS operatören eller att SOS operatören saknat 

kunskap om rådande sjukdom eller trauma. Flera ifrågasatte om det verkligen vara lämpligt 
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att SOS operatörerna med sin begränsade kunskapsnivå sitter och gör bedömning utefter 

index utan att förstå hur vissa symtom kunde hänga ihop och inte vara av livshotande 

karaktär. 

 

”Jag tycker ofta det inte stämmer vad man fått för larm utskickat, man kommer ut till en 

patient som enligt informationen inte klarar av att gå själv, så kommer man dit och tar 

armkrok och går” 

 

Samtliga belyste problematiken när de blev larmade till olika vårdinrättningar så som 

äldreboenden eller när patienten vårdades i hemmet av hemsjukvården. Problemet var att 

personalen på plats sällan verkade veta någonting om patientens normala tillstånd eller 

vederbörandes sjukdomshistoria. En sjuksköterska menade att detta kunde vara problematiskt 

när patienten inte kunde göra sig förstådd och beskriva sin upplevelse. Att vårdpersonal kunde 

ge sjuksköterskan information ansågs vara av stort värde, men även möjligheten att kunna 

läsa journaler eller medicinlistor för att bättre kunna göra helhetsbedömning av patienten. 

Vårdpersonalen hade ofta inte behörighet att tillgå journalen eller medicinlistor då dessa ofta 

var inlåsta. 

 

”Svårigheten ibland är ju att få fram vad som verkligen är problemet” 

 

En sjuksköterska beskrev problematiken med att inte få tillgång till patientens 

sjukdomshistoria. Saknad av information hos en patient med demens eller en muskelsjukdom 

sedan flera år tillbaka kunde resultera i att sjuksköterskan utgick från symtomen och att de var 

nytillkomna. Vilket kunde leda till att patienten fick en felaktig prioriteringsnivå och hamnar i 

en traumatisk upplevelse då vårdtempot anpassas till patientens tillstånd – akut eller icke akut. 

 

”Det är ofta vi kommer ut till en patient som har hemsjukvård, som inte vet något om 

patienten utan enbart om sina egna insatser” 

 

5 SYNTES 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att kunna bedöma 

patientens vårdnivå prehospitalt. Genomgående påvisar resultatet att det finns en hög 

uppfattning om att sjuksköterskornas kompetens inte används till fullo i den prehospitala 
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bedömningen, detta trots lång arbetslivserfarenhet och bred utbildning. Den prehospitala 

bedömningen görs tillsammans med en kollega samt att sjuksköterskan har en avancerad 

medicintekniskutrustning till sin hjälp. Riktlinjer ansågs vara väl utvecklade men det fanns 

delar som var helt utelämnade, delar som sjuksköterskorna önskade kunde utvecklas för ett 

bättre stöd i deras bedömning. Möjligheter efterfrågades att efter en bedömning kunna 

påverka utgången av vart en patient skall transporteras, men även mandat att kunna lämna 

patienten på plats där prehospital akutvård bedömdes saknas. Att lämna en patient på plats 

och neka denna transport bröt mot riktlinjerna och var inget som sjuksköterskan hade rätt att 

göra. Detta ansåg sjuksköterskorna kunde leda till konsekvenser så som indragen legitimation. 

Sjuksköterskorna upplevde ofta brist på information från de olika instanser som var kopplade 

till ambulansuppdraget. Trots nytillkomna möjligheter att kunna ta kontakt med högre 

medicinsk kompetens så fanns det brister där som gjorde att flera valde att inte nyttja dessa, 

vilket upplevdes som beklagligt då det ansågs som ett bra stöd när detta fungerade. 

 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie har genomförts för att studera sjuksköterskans upplevelse av att 

kunna bedöma patientens vårdnivå prehospitalt. Författarna anser att metodvalet var det bästa 

sättet för att kunna svara upp mot studiens syfte då syftet för studien var upplevelser. 

Författarna till studien valde fokusgrupp som datainsamlingsmetod, metoden gav möjligheten 

att kunna dra nytta av interaktionen som sker mellan respondenterna, detta kan leda till att 

ämnen som är komplexa och svåra att förstå sig på, flätas samman med personliga berättelser. 

Metoden ger författarna en bred åsiktskarta utifrån erfarenheter, specifika situationer och 

upplevelser (Wibeck, 2012). Att få djupare förståelse för upplevelser anser författarna kan 

vara svårare om man skulle ha valt en enkätstudie med frågor. Detta skulle ge begränsad 

möjlighet att kunna fördjupa sig i ämnet för att få ett så uttömmande svar som möjligt. 

Graneheim & Lundman (2004) anser även att en kvalitativ intervju är lämplig för detta 

ändamål. En nackdel med fokusgrupp som datainsamlingsmetod skulle kunna vara att 

individen med en helt annan uppfattning inte vågar öppna sig eller känner sig hämmade och 

inte vill säga vad den egentligen anser (Patton, 2002). Författarna ansåg att 

livsvärldsperspektivet utifrån Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) var 

lämplig att utgöra den vårdvetenskapliga teoretiska referensramen, Författarna Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) menar att livsvärlden uppmärksammar 
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människans vardagsvärld och dagliga tillvaro. I den prehospitala vårdsituationen använder 

vårdaren upplevelser från sin livsvärld i mötet med patientens livsvärld. Tillsammans bildar 

vårdaren och patienten en ”gemensam livsvärld”. Urvalet utgjordes av sjuksköterskor som 

hade minst tre års erfarenhet som sjuksköterska i ambulanssjukvård. Anledningen var att 

under den tiden så har vederbörande genomgått konceptutbildningarna som 

ambulansverksamheten tillhandahåller de anställda, därav ansågs detta inte var nödvändigt att 

förtydliga i inklusionskriterierna i bilaga 4. En jämn könsfördelning mellan deltagarna syftade 

till att få bägge könens reflektioner i diskussionerna. Utöver erfarenhet från 

ambulanssjukvården hade majoriteten av deltagarna erfarenhet från att arbeta på 

akutmottagningen. Det är möjligt att det skulle varit intressant att få reflektion av 

sjuksköterskor som även har arbetat på vårdavdelning, mottagning eller familjeläkarenhet, 

detta för att belysa eventuella åsikter kring att transportera patienten till annan vårdinstans 

förutom akutmottagningen. Författarnas uppfattning var att i det stora hela så fortlöpte 

fokusgruppdiskussionerna bra, samtliga deltagare fick möjlighet att framföra sina åsikter fullt 

ut, utan att andra deltagare avbröt. Interaktionen mellan deltagarna var stundtals tydlig, 

diskussionerna fortlöpte ibland långa stunder utan att någon av författarna var tvungen att 

avbryta då deltagarna svävade ut från ämnet. När författarna analyserade likheter och 

skillnader mellan de två intervjuerna, så är likheterna att de båda pågick i ca 45 minuter och 

båda innehöll lika antal av båda könen. Det som kan belysas var att intervjun med två 

deltagare möjligen flöt på mer i en liknelse av en diskussion, i jämförelse med intervjun med 

fyra stycken deltagare. Deltagarna i denna grupp var lite mer avvaktande och här fick 

författarna stundtals gå in och förtydliga frågan och be deltagarna vidareutveckla sina tankar 

om vad de precis hade sagt. Författarnas uppfattning angående detta är att om det hade varit 

flera deltagare än fyra stycken så kunde intervjun möjligen ha blivit mindre uttömmande. 

Intervjumetoden hade ett semistrukturerat upplägg med förutbestämda frågor i en 

intervjuguide (bilaga 1). Metoden tillåter avsteg i frågornas ordningsföljd, det finns även 

möjlighet att upprepa och att förändra frågans form, detta för att svaret skall bli så fullständigt 

som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Det visade sig att möjligheten att kunna återkomma 

till en tidigare fråga resulterade i att diskussionen kring frågan vidareutvecklades, detta var 

tydligt i intervjun med fyra stycken deltagare. Under vissa delar av intervjun så vävdes 

frågorna in i varande utifrån hur diskussionerna fortlöpte. Deltagarna återkom till vissa frågor 

och utvecklade sina tankar kring ämnet, vilket gav författarna en ännu bredare och djupare 

information inom ämnet.  Intervjuerna spelades in med hjälp av digital ljudupptagning via en 

diktafon. Patton (2002) menar att spela in en intervju är ett bra hjälpmedel och ger en vinst då 



 

      

                                                                                                                                                           

25 

 

författarna kan rikta hela sin uppmärksamhet på diskussionerna istället för att anteckna 

samtidigt. Författarna delar denna åsikt och anteckningarna vid intervjuerna utgjorde endast 

av stödanteckningar. Författarna valde att analysera enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Delar av analysprocessen framgår i tabell 2. Det visade sig att valet att skriva koderna på en 

whiteboardtavla i skapandes av sub-kategorier och kategorier var ett bra val, detta innebar att 

författarna fick en bättre överblick och kunde se mönster, likheter och skillnader för att sedan 

kunna bilda sub-kategorier och slutligen kategorier. Under hela denna process påminde 

författarna varandra om att hela tiden utgå från syftet. Återkommande diskussioner 

genomfördes om vad som var manifest, latent och författarnas egen förförståelse. Detta 

moment anser författarna var det svårast under analysförfarandet. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att en regelbunden diskussion och reflektion under hela arbetet stärker 

trovärdigheten. Totalt ingår 153 meningsbärande enheter och utgör resultatet som består av 5 

kategorier och 12 sub-kategorier, författarna valde att använda citat för att förstärka vad som 

framgår i sub-kategorierna. Graneheim och Lundman (2012) menar att en induktiv ansats 

innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på människors 

upplevelser. Vidare hävdar Graneheim och Lundman (2012)  att i kvalitativ tradition finns en 

strävan att finna ”sanningen” ur betraktarens ögon. Synsättet innebär att omvärlden ses som 

komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv. Detta leder till att flera tolkningar är 

möjliga och godtagbara även om de inte är lika. Forskaren skiftar mellan närhet och distans, 

detta leder till ett medskapande i forskningsprocessen. Detta uttryckte sig genom att 

författarna ställde frågorna men lät sedan deltagarna diskutera frågan fritt och själva inte vara 

delaktig i diskussionen. Det var enbart i intervjun med fyra deltagare där moderatorn ansåg 

behov fanns att be deltagarna utveckla vissa svar för att få större förståelse. Vidare så utfördes 

intervjun av en moderator som inte hade någon relation till deltagarna i intervjugrupperna. 

Graneheim och Lundman (2012) samt Kvale och Brinkmann (2009) belyser att det inte finns 

förutbestämda kriterier för att bedöma trovärdigheten i en studie med kvalitativ ansats, utan 

varje studie bedöms individuellt och bedömning sker utifrån hur man lyckats uppnå syftet via 

intervjuernas frågor och form. Graneheim och Lundman (2012) skriver att fokus är att 

beskriva variationerna i identifieringen av skillnader och likheter i textinnehållet på olika 

nivåer. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att svårigheten med en intervjustudie är 

sambandet mellan rätt antal deltagare, tidsaspekten och den mängd text som skall analyseras, 

ett allt för stort antal kan leda till att det blir svårt att tolka intervjutexten. Ytterliggare en 

aspekt som är värd att belysa är kopplat till maktbalansen mellan författarna och deltagarna. 

Under båda intervjuerna uppstod aldrig ett underläge i antalet deltagare kontra antalet 
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intervjuare. Maktbalans i intervjuer är något som även Trost (2010) belyser. Vidare hävdar 

författarna att tidsaspekten är relevant då den är kopplad till den mängd text som skall 

analyseras och den bedömda tidsplanen för studien. Fördelen och nackdelen med fokusgrupp 

har tidigare berörts, på samma sätt kan det reflekteras över fördelar och nackdelar med att en 

av författarna arbetar inom den valda ambulansorganisationen och agerade som observatör vid 

intervjuerna.  Fördelen kan vara att deltagarna känner sig trygga och vågar öppna sig, medan 

nackdelen kan vara det motsatta. Författarnas uppfattning är att deltagarna inte kände sig 

obekväma i denna situation. Innan intervjuerna påbörjades så informerades deltagarna om att 

författaren som arbetat inom organisationen skulle medverka som observatör. Samtliga 

deltagarna uttryckte att studiens syfte och frågeställningar inte berörde områden som var 

känsliga. Deltagarna menade att ämnet inte berörde områden där deltagaren skulle erkänna 

sina fel och brister, som resulterade i att vederbörande inte vågade öppna sig, med risk för att 

andra deltagare skulle döma personen. Flera deltagare uttryckte att de delade denna åsikt. 

Patton (2002) tar upp vikten av att intervjuarna ska hålla en så neutral hållning som möjligt 

för att inte förvränga den information som kommer fram, detta blev väldigt tydligt då bägge 

författarna själva är verksamma inom ambulanssjukvården sedan många år tillbaka. Med detta 

så kom oundvikligen en bred och djup förförståelse med in i tolkningsfasen. Graneheim och 

Lundman (2004) tar upp problemet att det alltid finns en viss grad av tolkning när man närmar 

sig en text i en kvalitativ studie. Förförståelsen diskuterades löpande under arbetet mellan 

författarna då detta inte skall kunna få påverka resultatet från vad deltagarna delgivit. 

Däremot så visade sig förförståelsen under vissa stunder vara av betydelse då sjukvårdstermer 

ofta användes som svar av frågorna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är av vikt att 

man har god kunskap om undersökningsområdet för att kunna angripa fenomenet. Författarna 

var medvetna om att förförståelsen även kunde innebära att vissa svar på frågorna ansågs vara 

färdigdiskuterade, vilket ledde till att diskussion kring nästa fråga påbörjades. Detta kunde 

möjligen ha resulterat i att frågan inte blev tillräckligt uttömmande, utan det i själva verket 

fanns mer att diskutera kring frågan. Författarna kan möjligen bli ”hemmablinda” inom sitt 

eget område och att det då uppstår risk för tolkning istället för att deltagarna uttryckt 

informationen under intervjun. Risker med förförståelsen diskuterades fortlöpande även med 

handledaren speciellt vid analysen, detta för att få större medvetenhet kring fenomenet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det är många olika faktorer som inverkar på sjuksköterskans bedömning 

av patienten prehospitalt. Resultatdiskussionen är uppdelad i fem kategorier; Patientens vilja, 

Arbetslivserfarenhet och kunskap, Yttre miljöpåverkan, Stöd, Bristande stöd. 

Resultatdiskussionen avslutas med att återkoppla resultatet till den valda vårdvetenskapliga 

referensramen som är livsvärldsperspektivet.   

 

6.2.1 Patienten vilja 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att vården skall byggas på patientens 

självbestämmande och skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Författarna anser att detta 

utgör en av grunderna inom vården. Resultatet visade att patientens vilja hade stor inverkan i 

sjuksköterskans möjlighet att bestämma patientens vårdnivå. Patienten hade ibland en stark 

uppfattning om sin sjukdomsupplevelse och vilken vårdnivå som krävdes. Vad sjuksköterskan 

ansåg spelade ingen roll då patienten var fast vid sin egen uppfattning att vederbörandes 

sjukdomsupplevelse krävde vård på akutmottagning, detta resulterade i att det var svårt för 

sjuksköterskan att ändra på patientens uppfattning. Forslund (2007) beskrev att när personer 

fick en känsla av att vara akut sjuka och i behov av en ambulans ringer de larmnumret 112 för 

att få hjälp att råda bot på sin rådande situation. Upplevelsen kan kännas som livshotande och 

vara väldigt stressande vilket kan göra att patientens handlande inte alltid blir rationellt. 

Becker et al. (2013) menade att även om sjuksköterskan inom den prehospitala vården har fått 

ett större inflytande så finns det fortfarande delar där patientens ord väger tyngst och måste 

följas. Vidare menade Becker et al. (2013) att patientens vilja sträckte sig till att kunna välja 

till vilket sjukhus som vederbörande skall transporteras till, men det fanns undantag. Ett 

sådant är när det handlar om situationer som större olyckor, där hade sjuksköterskan 

fortfarande mandat att bestämma lämplig vårdnivå för patienten. Enligt resultatet var det 

många patienten som hade en missvisande bild av vårdkedjan och ansåg att de skulle erhålla 

snabbare hjälp på akutmottagningen om de transporterades in med ambulans. Patienten var 

oförstående att patienter prioriteras utifrån allvarlighetsgraden även om de anländer med 

ambulans. Att patienter har denna förförståelse är något som författarna Göransson, 

Ehrenberg & Ehnfors (2004) även belyste. 
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6.2.2 Arbetslivserfarenhet och kunskap 

I resultatet redovisades att sjuksköterskorna ansåg att mängden arbetslivserfarenhet och 

kunskap hade stor betydelse i bedömningen av patienten vårdnivå. Många sjuksköterskor 

beskrev att i det initiala skedet i yrket så upplevdes tunnelseende och svårigheter med att se 

situationen ur ett bredare perspektiv. Genom ökad arbetslivserfarenhet och kunskap så 

skapades trygghet i alla aspekter i arbetet, vilket gjorde att de kunde se situationen ur ett 

helhetsperspektiv och blev mer observanta och kunde ta till sig information och analysera om 

denna var relevant eller inte. Med tiden lär sig sjuksköterskan att inte bara se patient utan även 

miljön runt omkring. Gunnarsson & Warrèn Stomberg (2008) beskrev i sin studie vikten av 

arbetslivserfarenhet i ambulanssjukvården, och att förmågan att fatta adekvata beslut är större 

när sjuksköterskan har lång arbetslivserfarenhet jämfört en sjuksköterska som är novis inom 

yrket. Wireklint-Sundström (2005) framhävde vilken stor betydelse arbetslivserfarenheten har 

i att kunna genomföra en bedömning och för att sedan kunna ge optimal vård till patienten. 

Klang Söderkvist (2013) tar upp termerna ”empowerment” och ”self-efficacy” där 

sjuksköterskans roll bygger på att förstå patientens situation och utifrån detta ge patienten 

styrka, förklaringar och råd att kunna påverka sin egen situation att kunna utföra en 

självkorrigering av ett skadligt beteende. Författarna anser att ökad arbetslivserfarenhet och 

kunskap ger trygghet och kan vara av betydelse för att sjuksköterskan skall kunna ge 

patienten adekvata råd till förändring. Resultatet visade att i en verksamhet som ständigt 

utvecklas resulterade i att sjuksköterskorna var tvungna att ständigt uppdatera sig med ny 

evidens som implementerades. Inom ambulanssjukvården möter sjuksköterskan patienter i 

alla olika åldrar med många sjukdomar som sträcker över ett brett spektrum. Sjuksköterskorna 

belyste att för att kunna arbeta inom ambulanssjukvården så krävdes det där av en bred 

kunskap. Att förkovra sig genom utbildning resulterade i att sjuksköterskorna erhöll kunskap 

inom områden som de tidigare inte hade arbetat inom, detta ledde till att vederbörande kände 

sig bättre förberedd i mötet med patienten som föll inom den kategorin. Författaren Suserud 

(2005)  redogjorde att sjuksköterskan som arbetar i inom ambulanssjukvården behöver ha en 

bred kunskapsbas för att verka i de olika situationerna som kan tänkas uppstå. Vidare belyste 

författaren att det är lämpligt att sjuksköterskan har specialistsjuksköterskeutbildning inom 

akutsjukvård, här menade författaren att en specialistsjuksköterskeutbildning inom 

ambulanssjukvård var att föredra. Författarna delar uppfattningen att det är lämpligt att 

sjuksköterskan har mer fördjupad utbildning inom akutsjukvård innan vederbörande börjar 

arbeta inom ambulanssjukvården. I resultatet berördes olika former av konceptutbildningar 
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som hade betydelse för arbetet. Författarnas egen uppfattning är att konceptutbildningen 

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) är en konceptutbildning som är vanlig att 

ambulanspersonalen har utbildning i. Johansson et al. (2012) påpekade att efter införandet av 

PHTLS inom ambulanssjukvården i Uppsala län, så minskades dödligheten för patienter i 

samband med trauma. Gunnarsson & Warrèn Stomberg (2008) belyste även vikten av att 

ambulanspersonal hade utbildats i PHTLS, utbildningen lär personalen ta relevant beslut 

kopplat till den komplexa situationen som det innebär att omhänderta patienten som utsatts för 

trauma.  

 

6.2.3 Yttre miljöpåverkan 

I resultatet nämnde majoriteten att den yttre miljön kunde ha negativ inverkan på 

sjuksköterskans arbete, faktorer som ljusförhållanden och väderlek kunde försvåra 

bedömningen. Mörker ansågs som en besvärlig faktor och minskade möjligheten för 

sjuksköterskan att kunna genomföra en adekvat bedömning av patienten. 

Brice et al. (2011) menade att det är en unik situation inom sjukvården att komma ut till 

okänd plats för att kunna göra ett omhändertagande. Att kunna verka i en utmanande miljö 

kräver tanke och ett utarbetat system, detta för att kunna utföra säker och god vård. 

Miljöfaktorerna kan leda till svårigheter som i sin tur kan leda till negativ stress hos 

sjuksköterskorna och påverkar möjligheten att fatta adekvata beslut. Författarna kan relatera 

till att det måste vara en stor begränsning att genomföra ett omhändertagande av en patient 

under påverkan av krävande miljöfaktorer så som mörker och kyla. Gratton, Garza, 

Salomone, Mcelroy & Shearer (2010) belyste problematiken med att jobba i prehospitala 

miljöer där vissa ansågs mer krävande än andra samt att en viktig aspekt var att 

sjuksköterskorna inte rusade in i området där patienten befann sig. Att rusa in i en situation 

kunde påverka hela situationen negativt. Sjuksköterskan skulle komma in i situationen så väl 

förberedda som möjligt, att försöka spara tid genom att skynda sig ansågs inte vara till gagn 

för varken patient eller sjuksköterskan. Resultatet visade att anhöriga ibland lade sig i 

omhändertagandet som resulterade i att sjuksköterskan tappade fokusering på patienten. 

Petzäll, Tällberg & Suserud (2011) menade att en stor del av alla sjuksköterskor någon gång 

känt sig trängda, hotade av anhöriga eller folk runtomkring på plats. En vanlig faktor var att 

det funnits någon slags av drogpåverkan inblandad primärt alkohol. Andra orsaker kunde vara 

att anhöriga var kraftigt oeniga i hur lång tid det tagit för ambulansen att komma till platsen. 

Anhöriga hade ofta en egen förförståelse av hur behandlingen skulle genomföras och hade 
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synpunkter på sjuksköterskas behandling av patienten. Vidare menade Petzäll, Tällberg & 

Suserud (2011) att anhörigas frustration över att själva inte kunna göra något och okunskap i 

patientens rådande sjukdom resulterade i att vederbörande handgripligen ger sig på 

sjuksköterskan. Hot och våld ansågs vara den värsta faktorn som leder till att sjuksköterskan 

tappar fokus med att kunna genomföra ett omhändertagande på ett adekvat sätt. 

Sjuksköterskans fokus måste istället hållas på sin egen säkerhet och kan inte i sin helhet riktas 

på patienten. Det var av största vikt att sjuksköterskan har tydlig information och riktlinjer hur 

vederbörande skall hantera och agera i dessa situationer. I resultatet redovisades att 

sjuksköterskans egen säkerhet är ett måste innan ett omhändertagande av patienten kan 

påbörjas. McClelland (2011) belyste också vikten av att sjuksköterskan sätter sin egen 

säkerhet främst för att minska risken för skador. Vidare menade författaren att på grund av 

arbetets karaktär att arbeta i en prehospital miljö, medför att vederbörande kommer att utsätta 

sig för miljöer där hot kan förekomma.  

 

6.2.4 Stöd 

Resultatet visade att sjuksköterskans upplevde en rad olika typer av stöd i sin bedömning av 

patienten. Vissa riktlinjer var direkt styrande i arbetet och där sjuksköterskan inte hade 

tillåtelse att avvika från dessa. Generellt ansågs riktlinjerna vara bra och heltäckande för de 

flesta situationer som sjuksköterskan kunde tänkas ställas inför och utgör ett bra stöd i arbetet. 

Författarna Berntsson & Hildingh (2013) berättade att tydliga riktlinjer har stor betydelse när 

det gäller att kunna arbeta strukturerat och effektivt till vid exempel vid stora olyckor. 

Vicente, Svensson, Wireklint Sundström, Sjöstrand & Castren (2014) beskrev att tydliga 

riktlinjer för sjuksköterskan leder till ökad trygghet och vid eventuella frågor så fanns ofta 

svaren i riktlinjerna. Resultatet visade att arbetet i en ambulans utgör ett samarbete med 

kollegan som ofta utgjorde ett stöd och trygghet i arbetet. Tryggheten grundar sig på att det 

var två som använde sin arbetslivserfarenhet och kunskap i bedömningen av patienten. 

Berntsson & Hildingh (2013) belyste även att arbetet inom ambulanssjukvården är ett 

samarbete där, interaktionen mellan kollegan har en betydande del i att finna den rätta 

balansen mellan patientens problem och eventuell behandling. Vidare menade Svensson & 

Fridlund (2007) att arbeta två och två och tillsammans delar upplevelser, ledde till att båda 

kunde reflektera och bearbeta specifika händelser som kan upplevas traumatiskt. Författarna 

kan relatera till att en kollega ofta utgör ett stöd, men de kan även vara så att arbeta med en 

kollega är personbundet och resulterar inte automatiskt i en synergieffekt. Resultatet visade att 
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ha möjligheten att kunna kontakta högre medicinsk kompetens för rådgivning ansågs som ett 

bra stöd. Kontakt kunde upprättas med läkare på akutmottagningen men även med läkare på 

mobila familjeläkarenheten. Detta stöd ansågs vara till stor hjälp vid patienter där 

sjuksköterskan är lite osäker på behandling och lämplig vårdnivå för patienten. Kihlgren 

(2005) belyste även vikten av att sjuksköterskan har möjlighet att kunna kontakt läkare för 

rådgivning i vissa patientsituationer. Till sin hjälp i bedömningen hade sjuksköterskan även 

tillgång till olika hjälpmedel, dessa var ibland viktiga för att kunna fastställa vilket 

sjukdomstillstånd patienten drabbats av. Ett av dessa hjälpmedel var möjligheten att kunna ta 

ett EKG för att fastställa en hjärtinfarkt. Hemsey, Dracup, Fleischmann, Sommargren & Drew 

(2011) påtalade att möjligheten att kunna undersöka patienten med ett EKG hade stor 

betydelse, dels för att fastställa en hjärtinfarkt och sedan kunna påbörja behandling omgående, 

men även för att övervaka patientens hjärtverksamhet för att finna andra sjukdomstillstånd i 

hjärtat så som olika typer av arytmier. Samtidigt visade resultatet att sjuksköterskor upplevde 

en begränsning både i olika typer av hjälpmedel och i mängden. Sjuksköterskan hade endast 

de hjälpmedel som finns att tillgå, och med hjälp av dessa genomföra en bedömning av 

patienten.  

 

Författarna uppfattar att generellt så ansågs riktlinjerna som heltäckande, även om fler ansåg 

att dessa skulle behöva utvecklas på vissa områden. Att kollegan ofta är en viktig del i arbetet 

visade sig vara väldigt tydligt i resultatet, dock så var stödet av kollegan ytterst personbundet 

vilken kollega som vederbörande arbetade med för dagen. Författarna tolkar även att 

möjligheten att kunna kontakta högre medicinska kompetens resultera i en känsla av trygghet. 

Att vara den som innehar den med högst medicinskt kompetens och skall fatta ett beslut kring 

omhändertagandet, skulle kunna upplevas som krävande på ur flera aspekter. Möjligheten att 

kunna kontakt högre medicinska kompetens skulle då kunna dämpa denna känsla. 

 

6.2.5 Bristande stöd 

Resultatet visade att det fanns många brister i sjuksköterskans möjlighet att kunna bedöma 

och besluta om patientens vårdnivå. I riktlinjerna som sjuksköterskan arbetar utifrån fanns en 

rad olika brister. Det som ansågs som en stor brist var att riktlinjerna normalt inte tillåter att 

sjuksköterskan fattar beslut om att patienten inte behöver uppsöka akutmottagning. Även fast 

sjuksköterskan bedömde att patienten inte var i behov av prehospital vård eller vård på 

akutmottagning. Barnett et al. (2012) belyste problematiken med riktlinjer och att dessa kunde 

vara variera mellan ambulansorganisationer. Om en patient hade ramlat på golvet och enbart 
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behövde resas upp från golvet, så var det patienten som avgjorde om denne vill uppsöka vård 

på akutmottagning. Sjuksköterskan hade alltså inte mandat att besluta om detta. Vidare 

beskrev Mikolaizak, Simpson, Tiedemann, Lord & Close (2013) att i de organisationer där 

sjuksköterskan hade mandat att besluta om annan vårdnivå än prehospital vård av ambulans, 

så visade det att en erfaren sjuksköterska i det flesta fall tar ett rätt beslut. I resultatet visade 

att det saknades möjlighet att kunna transportera äldre patienten direkt till en 

geriatriskavdelning istället för till akutmottagning. Akutmottagningen uppfattades ibland som 

fel vårdnivå för denna patientkategori. Kihlgren (2005) påpekar att många äldre patienter 

upplevde att när de hamnat på akutmottagningen så infinner en känsla att de hamnat på fel 

ställe. Vården som bedrivs på en akutmottagning möter inte patientens behov då dessa ofta 

inte kräver akuta insatser, där av så prioriterades inte dessa patienter. Brown et al. (2009) 

belyste även att alla patienter som ambulansen larmas ut till var inte i behov av akutsjukvård, 

utan av en annan form av stöd än vad som finns inom akutsjukvården. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna ibland upplevde brister i information som de erhållit av andra instanser i 

ambulansuppdraget. Ibland var informationen inte fullständig, uteblivet eller helt felaktig. 

Information från SOS ansågs ofta vara missvisande där informationen ibland kunde vara 

fullständigt felaktig. Flera sjuksköterskor i resultatet ifrågasatte SOS operatörernas utbildning 

och kunskapsnivå. Forslund (2007) beskrev även att ibland är informationen felaktig och att 

detta kunde vara kopplat till låg kunskapsnivå hos SOS operatörerna. SOS operatörerna hade 

själva efterfrågat mer handledning, utbildning och återkoppling och författaren menade att 

detta kan tolkas att de själva ansåg att det var mycket som var bristfälligt och detta speglade 

av sig i deras bedömningar.  Dessutom menade Forslund (2007) att det fanns väldigt positiva 

resultat när larmoperatör och sjuksköterskor samverkat och ökade den medicinska 

kompetensen, vilket ledde till en tryggare och bättre bedömning och möjlighet att kunna 

förstå den information som angavs. 

 

 

6.2.6 Sjuksköterskans livsvärld 

Livsvärlden är människors vardagsvärld och dagliga tillvaro. I det prehospitala mötet mellan 

vårdaren och patienten så möts vårdaren och patientens livsvärld och bildar en ”gemensam 

livsvärld” (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Resultatet visade att 

när sjuksköterskan var novis inom yrket så upplevdes tunnelseende som resulterade i att 

sjuksköterskan hade svårigheter att se sin egen och patientens situation ur ett 

helhetsperspektiv. Mängden arbetslivserfarenhet och formella kunskapsnivå hade stor 
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inverkan för att sjuksköterskan skulle kunna bredda sitt seende och kunna uppmärksamma 

patientens vardagsvärld och dagliga tillvaro. På så sätt blev det lättare för sjuksköterskan att 

upptäcka olika saker och kunna hanterade information dels från sin egen livsvärld men även 

från patientens livsvärld. Yttre faktorer som mörker resulterade i ett kamouflage vilket gjorde 

att sjuksköterskan inte kunde se hela sin egen eller patientens livsvärld. Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) skriver att i mötet mellan vårdaren och patienten är det 

viktigt att vårdaren intar en hållning som är öppen och följsam för att kunna fånga det ”nya” 

eller oförutsägbara i patientens erfarenhet. Vidare skriver Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg (2003) att vårdaren behöver finna en balans mellan öppenhet och sin 

egen förförståelse. Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde ofta informationsbrist från 

SOS operatörerna vid utalarmeringen, ibland var informationen helt felaktig. På så sätt så var 

sjuksköterskan tvungen att inta en hållning som är öppenhet och följsam, då de ofta inte visste 

vad som väntade dem när de kom fram till patienten. Mängden information som delges 

sjuksköterskan kan ses utifrån olika perspektiv och även kopplas till sjuksköterskans 

förförståelse. Bristfällig information kan resultera i att sjuksköterskan inte kan bildade sin 

egen uppfattning om patienten, och detta kan anses som både på gott och ont. Objektiv 

information om patientens upplevda symtom och larmorsak kan resultera i att sjuksköterskan 

redan på väg ut till patienten har bildat en negativ förförståelse om patienten om 

sjuksköterskan anser att symtom och larmorsaken inte är kopplad till prehospital vård. Detta 

leder i sin tur att sjuksköterskan inte intar en hållning som är öppen och följsam och minskar 

möjligheten att fånga det ”nya” eller oförutsägbara i patientens erfarenhet, men samtidigt så 

kan detta innebära det motsatta. Objektiv informationen kan leda till att sjuksköterskan redan 

på väg ut till patienten kan använda sin arbetslivserfarenhet och kunskap och reflektera och 

försöka sätta sig in i patientens situation, på så sätt kan sjuksköterskan förbereda sig för 

omhändertagandet. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) skriver att 

vårdaren har både ett medicinskt och ett vårdvetenskapligt perspektiv som är integrerade i 

mötet med patientens livsvärld. Resultatet visade att olika hjälpmedel som att kunna mäta 

patientens blodsockernivå eller ta ett EKG var ett stöd i bedömningen av patienten. Denna 

utrustning var till hjälp i sjuksköterskans medicinska bedömning av patienten och faller inom 

det medicinska perspektivet. Men resultatet visade även att ibland så upplevde sjuksköterskan 

att det var svårt att få veta vad som verkligen var problemet och varför patienten hade ringt 

112. Patienten hade en upplevelse av att de inte mådde bra och var orolig, men sjuksköterskan 

fann inte några avvikelser i mätvärden, patientens företeelse fanns inte konkret och gick inte 

att fånga med hjälp av medicinteknisk utrustning. Det är möjligt att patientens upplevelse då 
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faller inom det vårdvetenskapliga perspektivet. Författarna anser att det finns många olika 

faktorer som är avgörande om sjuksköterskan och patientens möte skall bli fruktsam när 

respektives livsvärld möts i den ”gemensamma livsvärlden” i det prehospitala mötet. 

 

7 SLUTSATS 

Sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården möter patienter med olika sjukdomar, 

olika åldrar, miljöer och under alla årstider på året. Att kunna bedöma en patients vårdnivå 

med dessa förutsättningar kan i sig vara en svår uppgift. Denna studie visade att 

sjuksköterskans möjlighet till bedömning av patienten är beroende av en rad olika faktorer. 

Något av dessa som var framträdande var patientens egen upplevelse av sitt sjukdomstillstånd 

och förförståelsen om sitt eget sjukvårdsbehov. En annan faktor var att sjuksköterskans 

arbetslivserfarenhet och formella kunskap utgjorde en grund för att vederbörande skulle 

uppleva trygghet i sitt yrke som resulterade i ett bredare helhetsperspektiv på hela situationen 

som sjuksköterskan och patienten befann sig i. Organisationens riktlinjer ansågs både vara ett 

stöd i arbetet, men upplevdes även vara bristfälliga inom vissa områden. Detta resulterade i att 

sjuksköterskor upplevde en känsla av att deras kompetens inte utnyttjades till fullo. Detta var 

speciellt kopplat till möjligheten att kunna bestämma lämplig vårdnivå för patienten.  Vidare 

påvisade denna studie att sjuksköterskorna uppfattade att informationen från olika instanser 

från exempelvis SOS väldigt ofullständig och ibland helt felaktig mot vad som sjuksköterskan 

möter på plats. Information från personal på äldreboenden var ibland bristfällig eller helt 

utebliven på grund av att personalen inte hade någon kunskap om patienten. Författarna till 

studien anser att det finns ett behov av vidare forskning på vilket sätt man ska kunna ta 

tillvara på sjuksköterskans kompetens och använda den på bästa sätt samt vilken utbildnings 

nivå som krävs för att arbeta som sjuksköterska inom ambulanssjukvården. 

 

8 KLINISK IMPLIKATIONER 

Studien kan vara till nytta för att bättre förstå den komplexa situation som sjuksköterskan 

arbetar inom i den prehospitala vården. Denna ökade kunskap kan leda till att riktlinjer och 

rutiner revideras och hela sjuksköterskans kompetens tas till vara på, där sjuksköterskan får 

ett större inflytande och mandat att kunna hänvisa patienten till en vårdnivå som är mer 

lämplig utifrån vederbörandes behov. Detta kan leda till minskad belastningen på 

akutmottagningen och ökad effektivisering av ambulanssjukvården. Effektivisering av 
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ambulanssjukvården innebär att ambulansen kan användas optimalare och i själva verket ta 

hand om patienter som kräver prehospitalvård av ambulans.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Vad har du för upplevelse angående att göra en bedömning av en patient prehospitalt? 

 

Upplever du svårigheter att kunna göra en bedömning prehospitalt? 

- Att din bedömning prehospitalt blir nyttjad till fullo? 

- Att din bedömning utifrån din kunskap gör skillnad för patienten? 

- Att du har stöd att prehospitalt göra en bedömning av patienten? 

 

Upplever du att det saknas något som skulle kunna underlätta för dig att göra en bedömning 

av patienten prehospitalt? 
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Bilaga 2. 

Till verksamhetschefen för ambulanssjukvården i XXX län 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård vid Örebro Universitet, institutionen för hälsovetenskap och medicin. Vi 

kommer under perioden januari till juni år 2015 skriva en magisteruppsats inom 

omvårdnadsvetenskap. Syftet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt 

kunna bedöma patientens vårdnivå. Att bedöma patientens vårdnivå i den prehospitala miljön 

kan vara är komplex, där varje situation är unik i sitt slag. Ökad kunskap och förståelse inom 

detta område är av stor betydelse. Där av behöver vi hjälp av sjuksköterskor som har 

erfarenhet av detta. Rekrytering av lämpliga deltagare kommer att genomföras vid 

ambulansstationen i XXXX mellan 9/2 – 16/2. Information om studien och inbjudan om 

deltagande kommer att sändas ut via mail till samtliga sjuksköterskor på ambulansstationen, 

samma information kommer även att skrivas ut på papper och läggas i respektives postfack. 

Målet är att finna 4st deltagare som sedan skall intervjuas i en fokusgrupp. Tiden för 

intervjuerna kommer att vara max 60 minuter, och kommer att skötas av en av författarna 

medan den andra författaren kommer att sitta med som observatör och endast medverka om 

något måste förtydligas. Intervjun kommer att utgå från en intervjuguide med frågor. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Intervjuerna kommer att spelas in med digital 

ljudupptagning medels diktafon, för att sedan överföras till text. Resultatet kommer att 

sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro Universitet och redovisas på sådant sätt att 

ingen av deltagare kommer att kännas igen. Allt datamaterial kommer att behandlas 

konfidentiellt och förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Efter godkännande kommer 

magisteruppsatsen att sändas till er. Vid eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt med 

någon av oss. 

Med vänliga hälsningar  

 

Jan Olof Tidstål                    Morgan Jonsson       XXXX XXXX                      

Leg. Sjuksköterska                    Leg. Sjuksköterska        Handledare                   

Student specialistutbildningen             Student specialistutbildningen     Universitetslektor                              

inom ambulanssjukvård                    inom ambulanssjukvård               Institutionen för                     

Institutionen för                                    Institutionen för                           Hälsovetenskap och                                                                                                                                      

Hälsovetenskap och medicin                Hälsovetenskap och medicin       medicin                                                 

Örebro universitet                                Örebro universitet                        Örebro universitet                  
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Bilaga 3. 

Tillstånd att genomföra examensarbetet 

 

Morgan Jonsson, Örebro universitet, magisteruppsats inom ambulanssjukvård, 15 hp 

tel: XXXX, mail: XXXX 

 

Jan Olof Tidstål, Örebro universitet, magisteruppsats inom ambulanssjukvård, 15 hp 

tel: XXXX, mail: XXXX 

 

Titel: Sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt kunna bedöma patientens vårdnivå. 

 

Syfte: Att studera sjuksköterskors upplevelser att prehospitalt kunna bedöma patientens 

vårdnivå. 

 

Metod: Kvalitativ ansats, fokusgruppintervju med 4 stycken deltagare. 

 

Ovanstående studerande vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, 

erhåller tillstånd att genomföra magisteruppsats vid klinikenhet/motsvarande vid/ i 

Akutkliniken, XXXX län. 

 

 

 

……………………………………………..                                                                                                          

Ort och datum 

 

 

……………………………………………..                                                        

Verksamhetschef för ambulanssjukvården i XXXX län 

 

 

Handledare 

XXXX XXXX, Örebro universitet, universitetslektor 

Tel: XXXX, Mail: XXXX 
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Bilaga 4.  

Vi är två studenter som går vår specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård vid 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin. I utbildningen ingår ett 

examensarbete inom ambulanssjukvård. Vår magisteruppsats 15 hp har namnet 

”Sjuksköterskors upplevelser av att prehospitalt kunna bedöma patientens vårdnivå”.  

Kriterierna vi har i urvalet av deltagare är: 

- Sjuksköterska med minst 3 års erfarenhet i sin yrkesroll som sjuksköterska i 

ambulanssjukvård 

 

Då du uppfyller dessa kriterier har vi en önskan att du funderar på om du vill delta. 

Magisteruppsatsen kommer att ske med datainsamlingsmetoden fokusintervju, där antalet 

deltagare kommer att vara 4 stycken. Ditt deltagande är frivilligt och du kan tacka nej eller 

avbryta utan någon förklaring till varför. Vi kommer eventuellt att kontakta dig och fråga om 

du är intresserad av att delta i intervjun. Om du vill vara med vill vi att du skall förbereda dig 

på att intervjun kan ta upp till 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in med digital 

ljudupptagning medels diktafon, för att sedan skrivas ut i text. Allting behandlas konfidentiellt 

och inga inblandade kommer att kunna identifieras.                                                                          

 

Vid frågor som rör intervjun kontakta oss gärna. 

Morgan Jonsson,tel: XXXX, mail: XXXX 

Jan Olof Tidstål, tel: XXXX, mail: XXXX 

 

 


