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Sammanfattning 

 
Titel: Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma patientens vårdnivå inom 

prehospital vård. 

 

Bakgrund: Behovet av akutsjukvård har ökat och för att tillgodose den enskilde patientens 

behov av vård är det därför viktigt att resurserna utnyttjas optimalt. Prehospital triagering har 

i dag införts på många ställen i Sverige som innebär att ambulanssjukvården i dag kan erbjuda 

alternativa vårdnivåer för patienten. Detta har lett till ökade möjligheter för 

ambulanssjuksköterskan, men också ett ökat bedömningsansvar. Tidigare forskning visar att 

detta är ett ämne som är tämligen outforskat. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av prehospital 

bedömning av patientens vårdnivå hos patienter som ej bedömdes behöva sjukhusvård. 

 

Metod: Studien har en kvalitativ deskriptiv forskningsansats. Datainsamling har skett genom 

semistrukturerade intervjuer och har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Resultatet utgörs av tre kategorier Perspektiv med patienten i fokus, Perspektiv med 

hälso- och sjukvården i fokus, Perspektiv med ambulanssjuksköterskan i fokus. Samt fem 

underkategorier Bäst vård för patienten, Samförstånd med patient och anhörig, Otrygghet, 

Teamarbete och Underlag för bedömning. 

 

Slutsats: Det som framkommer ur resultatet är att ambulanssjuksköterskorna anser att det är 

viktigt att bedöma vårdnivå hos patienten ur ett patientperspektiv, men även utifrån de 

resurser som hälso-och sjukvården har att tillgå. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de 

ibland kände sig ensamma i sina beslut och rädslan för att göra fel bedömningar kunde skapa 

en känsla av otrygghet. För att underlätta bedömningen av vårdnivå efterfrågades bättre 

underlag för bedömningen i form av tillgång till patientjournal prehospitalt, bättre beslutsstöd 

och ett ökat samarbete med läkaren på akutmottagningen. 
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Abstract 

 

Title: Ambulance nurses experiences in assessing the patient´s level of care in prehospital 

care 

 

Background: The need of prehospital care has increased and this make it essential to use the 

care resources in an optimal way to make it possible to give the patient the individual care 

they are in need of. Prehospital triage has today been introduced at many places and it allow 

the ambulance nurse to make assessments regarding the level of care the patient are in need 

of. This has led to increased opportunities for the ambulance nurse, but also an increased 

responsibility of the assessments. Previous research has demonstrated that the subject is 

relatively unexplored. 

 

Aim: The aim of this study was to describe the ambulance nurse experiences concerning the 

level of care in patients who are not considered to need hospital care. 

 

Method: The study has a qualitative descriptive research approach. Data was collected with 

semi-structured interviews and has been analyzed with qualitative content analysis.  

 

Results: The result consists of three categories Perspective with patient in focus, Perspective 

from a public health service point of view, Perspective with ambulance nurses in focus. And 

also five subcategories: The best care for the patient, Consensus, Insecurity, Teamwork and 

Basis for assessment. 

 

Conclusion: From the result it emerges that the ambulance nurses feel the importance in 

assessing the patient’s level of care from a patient perspective, but also according to the 

resources that health care can provide. Ambulance nurses described that they felt alone in 

their decisions and the fear of doing wrong could create a sense of insecurity. They demanded 

however better guidelines for assessments, access to the patient´s records prehospitally and an 

increased cooperation with the physician in the emergency department. 
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INLEDNING 

I Sverige tenderar ambulansuppdragen att öka. Under de senaste fem åren har det skett en 

nationell ökning med över 25% (Krey, 2014, 19 mars).  

Alla människor ska ha samma möjligheter till ett gott prehospitalt omhändertagande. Det är 

dock av yttersta vikt att det är behovet av ambulanstransport som styr detta. 

Ambulanssjukvården utnyttjas i dag i betydande omfattning även där annat transportsätt hade 

fungerat lika bra. Detta resulterar i en minskad tillgänglighet för de patienter som har det 

största behovet av akutsjukvård samt till ökade kostnader då högkvalificerade resurser nyttjas 

i onödan (Statens offentliga utredningar [SOU],1995:5). 

År 2007 påbörjades ett projekt i ett län i Mellansverige som kallades för ”Vård på plats”.  

Detta innebar att sjuksköterskorna på en ambulansstation fick möjlighet att göra egna 

bedömningar av patientens behov av sjukhusvård. Genom att vårda patienter som inte 

bedömdes vara i behov av sjukhusvård skulle detta leda till en ökad tillgänglighet för de 

patienter med allvarligare åkommor som hade ett större behov av en ambulans. År 2009 

började samtliga ambulansstationer i länet att arbeta utifrån nya riktlinjer (Bilaga 1). 

 

 

BAKGRUND  

Ambulanssjukvård 

Socialstyrelsen (2009) definierar ambulanssjukvård som ”hälso- och sjukvård som utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans”. Vidare skriver de att det 

åligger varje landsting att ansvara för att ambulanspersonal har den kompetens som krävs för 

att kunna utföra prehospital sjukvård och att tillse att det finns legitimerad personal som får 

administrera läkemedel i varje ambulans (Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS], 

2009:10).  

Ambulanssjukvården har genomgått en omfattande utveckling de senaste åren från att ha varit 

en ren transportorganisation till en rullande sjukvårdsinrättning. Den medicintekniska 

utvecklingen har lett till att den prehospitala akutsjukvården blivit mer avancerad och en 

viktig första länk i omvårdnadskedjan. Detta har lett till en ny profession inom den 

prehospitala vården, ambulanssjuksköterskan (Suserud, 2005). 

 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

Ambulanssjukvård är ett komplicerat arbetsfält och består av många olika patientgrupper och 

skilda miljöer (Suserud, 2005).  

År 2005 beslutade Socialstyrelsen att minst en av vårdarna i varje ambulans skulle vara 

sjuksköterska för att kunna hantera läkemedel inom ambulanssjukvården (SOSFS 2012:9). 

Utöver sjuksköterskans grundutbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp) finns en 

specialistutbildning för sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården. 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård är på avancerad nivå och 

omfattar 60 hp. (Högskoleförordningen, 1993:100). 

År 2009 bildades Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS, 2012), som är en 

frivilligorganisation bestående av sjuksköterskor med ambulanssjukvård som gemensamt 
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intresse. RAS har utvecklat en kompetensbeskrivning för den specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskan som skall svara upp mot Socialstyrelsens krav på en 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård. Syftet med denna är bl.a. att bidra 

till en god och säker ambulanssjukvård till patienter och närstående och att synliggöra 

ansvaret för omvårdnadsutvecklingen hos den specialistutbildade sjuksköterskan. Vidare kan 

man i kompetensbeskrivningen läsa att den specialistutbildade sjuksköterskan skall samverka 

med specialistvård, primärvård och kommunal vård för att medverka till att patienten erhåller 

rätt vårdnivå (RAS, 2012). 

Enligt högskoleförordningen (SFS, 1993:100) skall ambulanssjuksköterskan kunna visa 

förmåga att arbeta självständigt i bedömningen av patientens somatiska och psykiska status. 

Utifrån denna bedömning skall sedan ambulanssjuksköterskan visa förmåga att genomföra 

lämpliga åtgärder utifrån patientens behov. 

I Patientsäkerhetslagen (210:659) finns beskrivet att Specialistsjuksköterskan är en skyddad 

yrkestitel, vilket förutsätter att sjuksköterskan avlagt en sådan examen som motsvarar 

utbildning på avancerad nivå. 

 

Omvårdnad och bedömning inom ambulanssjukvård   

Vården av och relationen med patienten börjar i mötet med patienten. I samband med detta 

möte i en vårdgivande prehospital miljö utvecklas den vårdande bedömningen (Wireklint, 

Sundström & Ekebergh, 2013). En vårdande bedömning förutsätter att vårdaren utgår från ett 

patientperspektiv. Bedömningar gjorda med fokus på enbart medicinska tillstånd kan utgöra 

ett hinder för att förstå den individuelle patienten fullt ut (Wireklint-Sundström & Dahlberg, 

2010).  

Sjuksköterskans kliniska bedömning har beskrivits utifrån en forskningsbaserad modell 

baserad på närmare 200 vetenskapliga artiklar. Modellen bygger på fyra olika aspekter. Att 

märka noticing, att tolka interpreting, att svara responding och att reflektera reflecting. Detta 

innebar att resultatet av bedömningen granskades utifrån de åtgärder som sjuksköterskan 

vidtagit med återkoppling till de fyra olika aspekterna. Vad som lagts märke till, hur detta 

hade tolkats och hur sjuksköterskan reagerade på detta. Att märka beskrevs som 

sjuksköterskans förväntningar av en situation och var beroende av sjuksköterskans kunskap 

och erfarenhet av liknande patienter. Att tolka innebar att sjuksköterskorna resonerade och 

bedömde utifrån de data som samlats in. Att svara innebar att hänsyn togs till både 

bedömningen och ett kliniskt resonemang. Reflektion innebar att sjuksköterskan skulle ”läsa 

av” patienten och grunda sina bedömningar utifrån patientens behov. Detta innebar också en 

känsla av ansvar för patienten och kopplade omvårdnadsåtgärderna som gjordes utifrån hur 

patienten mådde (Tanner, 2006). 

 

Riktlinjer som styr ambulanssjuksköterskans bedömning  

Inom akutsjukvården i Sverige i dag används på många sjukhus triagesystemet Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (RETTS). Att triagera enligt RETTS innebär att 

patienten sorteras, prioriteras och riskidentifieras vid omhändertagande av akutsjukvården 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

RETTS utvecklades år 2003 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ett 

forskningsprotokoll Medical Triage and Treatment System Adult (METTS-A). Syftet med 
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detta protokoll var att ge vägledning i prioriteringen av patienter avseende svårighetsgrad 

samt att öka den medicinska säkerheten under hela den akuta vårdprocessen. Arbetssättet 

innebar att en strukturerad akutjournal skulle följa patienten genom hela akutprocessen samt 

att all dokumentation skulle ske gemensamt för all vårdpersonal (Widgren, Jourak & 

Martinius, 2008).  

Att triagera enligt RETTS innebär att det genomförs en medicinsk undersökning i form av 

vitalparametrar (VP). Genom detta fås en bild av patientens funktion av andning, cirkulation, 

kroppstemperatur och vakenhetsgrad. Baserat på patientens symtom och tecken finns sedan 

ett antal olika algoritmer i form av Emergency Signs and Symtoms (ESS) som innehåller en 

eller flera sökorsaker. Den slutgiltiga prioritetsnivån anges sedan i kombination med VP och 

utifrån detta rekommenderar RETTS-pre en prioriteringsnivå som uttrycks i en färg. Inom 

RETTS-pre finns fem nivåer i stigande prioritet från blå, grön, gul och till röd (Widgren & 

Jourak, 2008). 

Modellen togs i kliniskt bruk år 2005 och utvärderades t.o.m. år 2010 under namnet METTS. 

När den sedan antog sin slutliga form kallas den nu i dag för RETTS. Utvärderingen visade 

att METTS-A som triagemetod var enkel att implementera i en organisation då det både var 

ett effektivt, logiskt och säkert protokoll med låg individuell variabilitet. Sensitiviteten för att 

identifiera de patienter som hade en högre medicinsk risk på akutmottagningen visade sig 

vara hög. De faktorer som starkast påverkade om patienten fick en högre prioriteringsnivå var 

vitalparametrarna (VP) andningsfrekvens och vakenhetsgrad (Widgren, Jourak & Martinius, 

2008).  

Inom ambulanssjukvården i Sverige används på många ställen i dag RETTS-pre som är en 

prehospital form av RETTS. Detta har lett till att akutvårdskedjan har blivit säkrare genom att 

akutmottagningarna och ambulanssjukvården börjat arbeta enligt samma algoritmer och att 

medicinska tillstånd bedöms med gemensamma metoder. (Widgren, Örninge, Grauman & 

Thörn, 2009).  

En studie av Ek, Edström, Toutin och Svedlund (2011) visade att SOS-operatörens 

bedömning utifrån det medicinska index de arbetade med skilde sig en del utifrån 

ambulanssjuksköterskans bedömning utifrån METTS-A. SOS-operatörens medicinska index 

visade på en hög sensitivitet i att identifiera och ge en hög prioritet till de patienter som var 

akut svårt sjuka och i behov av en ambulanstransport. Men även många patienter som inte 

hade behov av en hög prioritet gavs av SOS-operatören en hög prioritet. Resultatet visade 

därför att både över och underprioriteringar gjordes. 

 

Rätt vårdnivå  

Målet för hälso- och sjukvården är att alla människor ska ha vård på lika villkor och den som 

har det största behovet av vården ska komma i första hand (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

1982:763).  

För att tillgodose den enskilde patientens behov av vård är det därför viktigt att resurserna 

utnyttjas ändamålsenligt, d.v.s. att patienten hamnar på rätt vårdnivå (Riksrevisionen, 2012). 

I Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård (SOSFS 2009:6) framhålls att 

varje enskilt patientfall ska utgå ifrån vad som är patientsäkert och att bedömningen av 

vårdnivå alltid ska ske i samråd med patienten och dennes självbestämmande. 
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Behovet av akutsjukvård har ökat och då framför allt hos den äldre befolkningen. En studie av 

Carret et al., (2007) visade att äldre människor transporterades till akutmottagningen även vid 

lindriga sjukdomstillstånd och inte bara vid akuta tillstånd. En förklaring till detta kunde vara 

att äldre människor inte hade den kunskapen som behövdes när det gällde hur vården kunde 

anpassas efter patientens behov. 

Gray och Wardrope (2007) utvecklade utifrån den vetenskapliga litteraturen fyra stycken 

specifika riktlinjer som gjorde det möjligt för ambulanspersonalen att göra bedömningen att 

patienten säkert kunde stanna hemma. Dessa var patienter utan skador, patienter med mindre 

extremitetsskador, patienter med övergående hypoglykemi hos känd diabetiker och 

övergående kramper hos patient med känd epilepsi. Traditionellt transporterade ambulansen 

alltid in patienten till sjukhuset och lämnades endast hemma då patienten själv vägrade 

transport. Författarna utvärderade sedan introduktionen av dessa nya riktlinjer. Resultatet 

visade att av 354 uppdrag med användandet av de specifika riktlinjerna så bedömdes 140 

(39,5%) stycken vara utan behov av ambulans. En stor del av uppdragen var dock att 

patienten själv vägrade transport. Av de återstående uppdragen visade de nya mer specifika 

riktlinjerna på ett bättre stöd i bedömningen än de tidigare mer ospecifika riktlinjerna. 

Författarna föreslog utifrån detta att mer specifika riktlinjer kunde ge ett ökat beslutstöd för 

ambulanspersonal i bedömningen. Gray och Wardrope (2007) framhöll dock vikten av att 

metoden måste utvecklas för att garantera ett säkert arbetssätt och att dessa specifika riktlinjer 

inte får användas som ett legitimt skäl för en bristfällig vård. 

En litteraturstudie av Snooks, Dale, Hartley-Sharpe och Halter (2004) fann inte några 

relevanta studier som visade på en klinisk säker metod för att identifiera de patienter som inte 

behövde transporteras till akutmottagningen. Författarna fann däremot evidens för att en del 

patienter som inte transporterades till sjukhuset riskerade att försämras och hade behov av 

ytterligare vård. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Möjligheten att bedöma patientens behov av sjukhusvård har lett till ökade möjligheter för 

ambulanssjuksköterskorna, men också ett ökat bedömningsansvar angående patientens 

vårdnivå prehospitalt.  

Tidigare forskning visar att ämnet är relativt outforskat. Författarna anser det därför viktigt att 

beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av bedömningen av patientens vårdnivå ur en 

prehospital kontext. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av prehospital 

bedömning av patientens vårdnivå hos patienter som ej bedömdes behöva sjukhusvård. 
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METOD 

Design 

Studien utgick från en kvalitativ deskriptiv design med en induktiv ansats. Polit och Beck 

(2012) menar att en beskrivande design är lämplig när en studie syftar till att förstå och 

beskriva människors upplevda erfarenheter. Studiematerialet har sedan analyserats genom en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013). 

 

Urval 

För att hitta informanter som ansågs kunna bidra med mest erfarenhet gjordes ett strategiskt 

och ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2012). Ambulanssjuksköterskor och 

allmänsjuksköterskor verksamma i ett län i Mellansverige tillfrågades om deltagande i en 

intervjustudie.  

Urvalskriterier för att medverka i studien var att de skulle ha arbetat inom 

ambulanssjukvården i minst två år.  

Information om studien skickades först ut till berörd verksamhetschef (Bilaga 2). Information 

om studien skickades även ut för kännedom till enhetschefer och ambulansöverläkare. 

Därefter skickades information ut via mail till alla sjuksköterskor på de olika 

ambulansstationerna för att efterhöra om intresse fanns att medverka i denna studie (Bilaga 3).  

Vid intresse att medverka i studien anmälde sig sjuksköterskorna direkt via mail till 

författarna. När anmälningstiden gått ut hade tretton svar inkommit. Urvalet har sedan skett 

ändamålsenligt med en strävan att få en jämn spridning mellan kvinnor och män samt en 

representativ spridning i olika åldrar och antal år i yrket hos deltagarna.  

För att uppnå ytterligare variation har både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor 

tillfrågats. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013) bör en kvalitativ innehållsanalys 

ha så bred variation som möjligt avseende ålder och erfarenhet för att bredda variationen av 

upplevelserna.  

Polit & Beck (2012) menar att informanterna vid kvalitativa studier bör vara av ett mindre 

antal då det studiematerial som samlas in ofta kräver mycket tid. Antalet sjuksköterskor som 

deltog i studien var åtta stycken. Av dessa vara tre kvinnor och fem män.  

Den yrkesverksamma tiden inom ambulanssjukvården varierade mellan 4 - 26 år. Av de åtta 

sjuksköterskorna hade sju stycken specialistutbildning.  

Inga bortfall av deltagare har under studien förekommit. Samtliga deltagare i studien kommer 

att redovisas som ambulanssjuksköterskor oavsett om de var allmänsjuksköterskor eller hade 

en specialistutbildning. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med en intervjuguide som bestod av fem öppna semistrukturerade frågor 

(Bilaga 4). Semistrukturerade intervjuer syftar till att få informanterna att reflektera fritt runt 

ämnet och beskriva sina erfarenheter med egna ord. (Polit och Beck, 2012).  

En provintervju genomfördes innan studiens början för att säkerställa att intervjuguiden 

svarade mot syftet samt för att få viss kännedom om intervjuteknik. Efter provintervjun 
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reviderades intervjuguiden och ett tillägg gjordes med ytterligare en fråga i intervjuguiden för 

att få informanten att reflektera lite mer fritt runt ämnet. Provintervjun ingår därför ej i 

studien. I samband med provintervjun kontrollerades även att den tekniska utrustningen 

fungerade.  

Följdfrågor användes för att uppmuntra till ett utvecklande av svaren. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att de viktigaste frågorna bör formuleras i deskriptiv form och framhåller även 

vikten av att följa upp och försöka klargöra de innebörder som är relevanta för syftet med 

projektet.  

Tid och plats för intervjuerna bestämdes gemensamt och utgick från informantens önskemål. 

Vid fem tillfällen hölls intervjuerna på informantens arbetsplats och vid tre tillfällen i 

informantens bostad. Samtliga intervjuer genomfördes av en och samma författare, detta 

p.g.a. sjukdom hos en av författarna. Alla intervjuer inleddes med en kort beskrivning av 

syftet med studien.  

Under intervjun eftersträvades en god kontakt mellan författaren och informanten genom att 

författaren hela tiden lyssnade uppmärksamt och intresserat på vad intervjupersonen hade att 

berätta. På så sätt visade författaren förståelse och respekt för informantens berättelse (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

Informanten tillfrågades innan intervjuns början om det fanns några frågor angående studien 

och innan intervjun avslutades tillfrågades om intervjupersonen hade något att tillägga som 

ansågs viktigt för studien. Därefter tackade författaren för informantens medverkan. 

Intervjuernas varaktighet varierade i tid mellan 18 – 37 minuter. 

 

Databearbetning och analys 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant av författarna själva i nära anslutning till 

intervjutillfället. Detta resulterade i fyra intervjuer vardera att transkribera. Samtliga 

intervjuer har lyssnats på av båda författarna. Detta ledde till att författarna bekantade sig med 

och blev väl insatta i analysenheten. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller vikten av att 

säkerställa att ingen information går förlorad genom att intervjuerna spelas in och att 

transkriberingen genomförs exakt efter vad som sagts i intervjun.  

Som analysmetod valde författarna en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2013) med fokus på det manifesta innehållet.  

Samtliga intervjuer lästes av författarna igenom flera gånger både enskilt och tillsammans för 

att identifiera de meningsbärande enheter som bedömdes svara mot syftet. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2013) beskriver de meningsbärande enheterna som delar av en text i 

form av ord, meningar eller stycken. Dessa delar hänger samman och relaterar till varandra 

genom sitt innehåll och sammanhang.   

De meningsbärande enheterna markerades först i intervjuerna, skrevs sedan ner och försågs då 

med en siffra för att kunna identifiera informanterna senare i ursprungsmaterialet. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna vilket innebar att texten kortades ner utan att det 

centrala innehållet förlorades (Tabell 1).  

De kondenserade enheterna namngavs sedan med en kod och jämfördes och grupperades 

utifrån liknande innehåll. Detta resulterade inledningsvis i ett antal underkategorier som sedan 

utmynnade i kategorier.  
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Resultatet blev slutligen tre kategorier och fem underkategorier (Tabell 2).  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen i den kvalitativa innehållsanalysen (Lundman och 

Hällgren Graneheim 2013). 

 

 

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Inom omvårdnadsforskning är det viktigt att författaren överväger eventuella konsekvenser 

studien kan innebära för den enskilde individen. Nyttan med forskningen bör alltid bedömas 

mot den eventuella skadan den kan orsaka (Polit & Beck, 2012). 

Under genomförandet av studien fanns det fyra stycken grundläggande etiska aspekter 

författarna förhöll sig till, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Detta innebar att informationsbrevet som mejlades ut till sjuksköterskorna innehöll 

information om syftet med studien samt att det skulle genomföras intervjuer.  

Kontaktinformation till författarna och studiehandledare lämnades ut så informanterna skulle 

kunna kontakta dem vid behov. Informanterna informerades om att studien var helt frivillig 

och att de när som helst, utan att ange skäl, kunde avbryta sin medverkan. Även 

verksamhetschef och enhetschefer fick samma information om studien.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Viktigt med 

förståelse för 

hela 

patienten….inte 

bara fysiskt 

utan också 

psykiskt och 

socialt. 

Förståelse för 

hela patienten. 

Patientfokus. Bäst vård för 

patienten. 

Perspektiv med 

patienten i fokus 

”De ställer 

höga krav på 

oss därute. På 

ett sjukhus har 

du en hel stab 

runt dig…..men 

vi är 

själva…och 

ibland kanske 

vi jobbar som 

sköterska med 

en teknisk 

assistent” 

Höga krav, 

ibland ensam i 

sina beslut då 

man jobbar 

med teknisk 

assistent, 

ingen att 

rådfråga. 

Ensam i 

bedömningar 

och höga 

krav. 

Otrygghet. Perspektiv med 

ambulanssjuksköterskan 

i fokus. 
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Allt intervjumaterial har förvarats på en säker plats och kommer att destrueras vid uppsatsens 

godkännande. Försäkran lämnades till informanterna att studien skulle redovisas på ett sådant 

sätt att enskilda individer ej skulle kunna identifieras av utomstående.  

De insamlade uppgifterna kommer endast att nyttjas till studiens syfte. Möjlighet till 

uppföljande samtal har erbjudits alla informanter om de skulle känt någon form av obehag. 

Enhetschef hade då kontaktas för vidare hjälp med att hänvisa till personalhälsovård.  

 

 

RESULTAT 

PERSPEKTIV MED PATIENTEN I FOKUS 

Denna kategori innehåller informanternas upplevelser av att ha patientenfokus. Kategorin 

innehåller två underkategorier.  

 

Bäst vård för patienten 

Informanterna upplevde att bedömningen av patientens vårdnivå skulle vara för att kunna ge 

den bästa vården för patienten. De beskrev att det inte alltid var bäst för patienten att åka till 

akuten för att sitta där i många timmar och sedan få åka hem. Många gånger kunde patienten 

få snabbare hjälp på en vårdcentral antingen samma dag eller dagen efter. Det kunde också 

vara bäst för patienten att få vård i hemmet och avvakta.  Ur ett ekonomiskt perspektiv kunde 

det vara till fördel för patienten om denne kunde få vård hemma. Patienten behövde inte 

betala för ambulanstransporten och läkarbesöket inne på akutmottagningen. Under 

intervjuerna framkom tydligt att ambulanssjuksköterskorna upplevde det viktigt att hänsyn 

togs till patientens alla omständigheter och inte bara de fysiska symtomen. En helhetssyn var 

viktig. 

 

”Ibland kan det ju vara en fördel för patienten att till exempel få smärtlindring utav oss och 

slippa åka in till akuten för detta.” Informant 8 

 

”Det är viktigt med förståelse för hela patienten….inte bara fysiskt utan också psykiskt och 

socialt.” Informant 7 

 

 

Samförstånd med patient och anhörig 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev tydligt vikten av att patienten skulle känna sig trygg med 

att inte behöva åka in till sjukhuset. Det var viktigt att patienten kände att det var dennes 

välbefinnande som var i främsta fokus för ambulanssjuksköterskan. Under intervjuerna 

framkom även att det var oerhört betydelsefullt att ta hänsyn till patientens anhöriga då även 

de skulle känna sig helt trygga med att patienten fått den bästa möjliga vården på rätt 

vårdnivå. Kände sig någon part otrygg med beslutet, togs ett nytt övervägande och patienten 

kördes till akutmottagningen. 
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”Det viktigaste för mig är att patienten är nöjd med en annan vårdnivå.” Informant 1 

 

”Känner sig inte anhöriga trygga med att ha patienten hemma då tar jag en ny dialog och 

eventuellt kör in patienten om anhöriga fortfarande känner sig otrygga.” Informant 3  

 

PERSPEKTIV MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I FOKUS 

Att bedöma patientens vårdnivå upplevdes av ambulanssjuksköterskorna som ett nödvändigt 

arbetssätt på grund av det ökade patientflödet som belastar både ambulanssjukvården och 

akutmottagningarna. Genom att bedöma patientens vårdnivå och inte transportera alla till 

akutmottagningen, utan hänvisa till de närliggande vårdcentralerna, skulle 

ambulanssjukvårdens resurser vara mer tillgängliga för de akut sjuka patienterna som hade ett 

större behov. Problem som kunde uppstå var att det i bland kunde ta längre tid att undersöka 

patienten ordentligt och göra vård på plats än att ”bara” lasta patienten och transportera 

han/henne till akuten.  

 

”Det går ju ut på att skydda akuten och ambulansen från onödig belastning…i och med att 

den….det ska täcka de som verkligen behöver oss.” Informant 6 

 

”Det är ett nödvändigt sätt att jobba på för vi har inte så många ambulanser gentemot den 

ökningen av patienter som är i dag.” Informant 3 

 

 PERSPEKTIV MED AMBULANSSJUKSKÖTERSKAN I FOKUS 

Denna kategori beskriver ambulanssjuksköterskornas känsla av otrygghet när de gör 

bedömningen att lämna patienten hemma. Kategorin innehåller tre underkategorier. 

 
Otrygghet 

Många ambulanssjuksköterskor beskrev en rädsla för att göra felaktiga bedömningar då detta 

kunde leda till vårdskador för patienten och även till att bli anmäld. Ibland kunde det kännas 

lättare att köra in patienten än att behöva fatta ett beslut och ta den diskussionen att lämna en 

patient hemma. Ansvarsbördan lättade genom att patienten och ansvaret lämnades över till 

personalen och läkaren på akuten. Rädslan för anmälningar och avvikelser påverkade många 

av ambulanssjuksköterskorna och de önskade även mer stöttning från ledningens sida. Många 

av patienterna beskrevs som primärvårdspatienter och en känsla av frustration fanns av att 

inte kunna bedöma korrekt när patienterna beskrev diffusa symtom. En del av 

ambulanssjuksköterskorna belyste bristen på utbildning av icke akuta åkommor och bristen på 

tidigare erfarenheter som en bidragande orsak till otrygghet. Det kändes betydelsefullt för 

ambulanssjuksköterskan att ha en kollega som man kunde rådfråga med och bolla tankar med. 
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”Men man blir ändå osäker….gjorde jag rätt …gjorde jag fel. Tänk om det händer något. Det 

går aldrig att gardera sig till 100 procent. Det är jättejobbigt!” Informant 4 

 

”De ställer höga krav på oss som är ute. På ett sjukhus har du en hel stab runt dig…. Men vi 

är själva…och ibland kanske vi jobbar som sköterska med en teknisk assistent. Då har du 

ingen att bolla idèer med. Då är du väldigt ensam.” Informant 5 

 

 Teamarbete 

Ambulanssjuksköterskorna framhöll vikten av att kollegorna skulle vara överens i 

bedömningen om patienten skulle lämnas hemma eller transporteras till någon vårdinrättning. 

Båda i besättningen skulle känna att de gjort rätt bedömning när det gällde patientens 

vårdnivå. Ett bra samarbete och förståelse mellan olika aktörer i vårdkedjan lyftes fram, t.ex. 

mellan kommun- och ambulanssjuksköterskor. Detta skulle kunna förbättra vården, speciellt 

för den äldre patienten. 

 

”Jag hör ju alltid med min kollega, det är ju inte bara patienten och anhöriga utan kollegan 

måste också vara med på det. Alla som är på platsen måste tycka det är en bra idè.” 

Informant 6 

 

 Underlag för bedömning 

I denna kategori beskrevs frustration över att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de 

saknade en del hjälpmedel som skulle kunna underlätta i bedömningen av patientens 

vårdnivå. En del av informanterna beskrev att riktlinjerna för bedömningen av vårdnivå hos 

patienterna ej var anpassade till den icke-akuta patienten utan mer inriktade sig mot akuta 

sjukdomstillstånd. Någon uppgav att de använde sig av sina egna kriterier i bedömningen om 

patienten var i behov av en ambulanstransport. Att ha lång erfarenhet inom sjukvården 

underlättade i bedömningen av patientens vårdnivå menade en del av informanterna. Några av 

informanterna hänvisade i bedömningen av vårdnivå till sin intuition och magkänsla då alla 

vitala parametrar var normala, men där ändå ambulanssjuksköterskan kände på sig att något 

inte stämde.  Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de saknade tillgång till patientens journal 

prehospitalt då detta skulle leda till att ambulanssjuksköterskan skulle få en fullständig 

information om patientens hälsotillstånd och därmed ökade möjligheter att göra en bättre 

bedömning om patientens vårdnivå. Ambulanssjuksköterskorna önskade även ett ökat 

samarbete med intresserade läkare på akutmottagningen för att kunna rådgöra med och få stöd 

i sin bedömning av vårdnivå. Det kändes stärkande att kunna dokumentera i sin 

ambulansjournal att kontakt tagits med akutmottagningen och att läkaren gjort bedömningen 

att patienten kunde stanna hemma. Det framkom även under intervjuerna att en del av 

informanterna upplevde det svårt att avgöra vilken vårdnivå patienten skulle hänvisas till. I 

bland kunde det vara svårt att veta vilka åkommor vårdcentralerna kunde ta hand om och 

vilka som behövde åka direkt till akutmottagningen. 
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”Vi ska ha bättre tillgång till journal så vi ska kunna läsa anamnesen på patienterna, titta på 

tidigare sjukdomar, titta vad som är skrivet, vad dom sa sist. Det skulle underlätta, att ha 

tillgång för att kunna göra en bättre bedömning.” Informant 7 

 

”Vi skulle kunna göra mer i hemmen med en läkarkontakt tror jag. Om det skulle kunna funka 

att det var en läkare som verkligen var intresserad av att jobba mer för att vårda i hemmen 

till exempel, då tror jag att vi skulle kunna göra massor i hemmen faktiskt.” Informant 4 

 

METODDISKUSSION 

Då syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att bedöma 

vårdnivå inom prehospital vård valdes en kvalitativ deskriptiv metod med induktiv ansats. 

Användandet av den kvalitativa forskningsintervjun framhålls av Kvale och Brinkmann 

(2014) då syftet är att få beskrivningar utifrån intervjupersonens egna levda erfarenheter. Den 

induktiva ansatsen innebär att analysen av texten är förutsättningslös (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2013).  

Semistrukturerade intervjuer valdes för att säkerställa att intervjuerna skulle behandla 

varierande beskrivningar utifrån syftet. Polit och Beck (2012) menar att detta är att föredra då 

forskaren vill försäkra sig om att vissa frågor inom ett speciellt ämne ska behandlas under 

intervjun. Forskarens uppgift blir då att uppmuntra studiedeltagarna att med egna ord beskriva 

sina upplevelser utifrån de frågeställningar som behandlades (a.a.).  

För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i en intervjustudie bör intervjufrågornas 

relevans prövas innan intervjuerna genomförs (Carlsson, 2013). En provintervju genomfördes 

för att se om de frågeställningar som använts bedömdes svara mot syftet. Efter denna valdes 

att göra ett tillägg på en fråga för att få informanten att reflektera lite mer fritt runt ämnet.  

Följdfrågor ställdes ibland av öppen karaktär för att få informanten att utveckla svaren lite 

mer. Avsikten med uppföljande frågor är att få så utförliga svar som möjligt och informanten 

ska ges möjlighet att reflektera fritt (Polit & Beck, 2012). Exempel på sådana uppföljande 

frågor kan vara ”hur kändes det” eller ”vad hände sen”?  Ja och nej frågor bör undvikas (Polit 

& Beck, 2012). Det som författarna i denna studie är självkritiska till, med sitt arbete, är att en 

del av frågorna i intervjun innehöll två frågor i samma mening. Detta bör enligt  Polit och 

Beck (2012) inte förekomma. 

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller vikten av att lyssna aktivt när det gäller förmågan att 

ställa följdfrågor med avsikten att följa upp och försöka klargöra de innebörder som är 

relevanta för syftet med projektet. Förmågan att kunna lyssna på vad som sägs och hur det 

sägs anses av författarna lika viktigt som att behärska frågetekniken.  

Vidare menar Kvale och Brinkmann (2014) att det inte är längden på intervjun som avgör 

kvalitén utan innehållet i den. Intervjuerna varade mellan 18 och 37 minuter och ansågs av 

författarna vara tillräckligt för att få ett rikt varierande innehåll i förhållande till syftet.  

Samtliga intervjuer genomfördes av den ena av författarna. Informanterna fick samma 

information och samma intervjuguide användes under alla intervjuerna. Detta innebar att alla 

informanter fick samma förutsättningar med liknande uppföljningsfrågor under intervjuerna. 

Hade båda författarna deltagit under intervjuerna hade det kanske ökat möjligheten att få mer 

variationer av intervjupersonens upplevelser.  
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Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant av författarna själva i nära 

anslutning till intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller vikten av att säkerställa 

att ingen information går förlorad genom att intervjuerna spelas in och att transkriberingen 

genomförs exakt efter vad som sagts i intervjun. Författarna anser att detta stärker 

trovärdigheten då informantens egna ord utgör grunden för den kvalitativa innehållsanalysen. 

Inom kvalitativa studier använder forskarna sig själva som verktyg under både insamlingen 

och analysen av data. Forskarens tidigare erfarenheter, kvalifikationer och dennes förmåga till 

eftertanke spelar därför stor roll för att etablera förtroende för forskarens slutsatser (Polit & 

Beck, 2012). Båda författarna har lång erfarenhet inom omvårdnad och då främst inom 

ambulanssjukvård. Förståelse för känslor och upplevelser som dykt upp under intervjuerna 

har därför funnits hos författarna.  

En medvetenhet har funnits hos författarna att det förelegat en viss förförståelse, men strävan 

har varit att förhålla sig helt objektiva till de data som framkommit både under insamlingen 

och analysen.  

Samtliga intervjuer har tolkats utifrån ett manifest innehåll. Vid kvalitativ innehållsanalys kan 

texter tolkas både utifrån manifest och latent innehåll. Det som skiljer dem åt är att 

tolkningarna varierar i djup och abstraktionsnivå. Den manifesta innehållsanalysen studerar 

informantens upplevelser på en beskrivande nivå, vad som sagts och beskrivits under 

intervjuerna. Den latenta innehållsanalysen handlar om att finna en tolkning av vad som sägs 

mellan raderna, den underliggande innebörden (Lundman och Hällgren Graneheim, 2013).  

Arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen upplevdes av författarna som en tidskrävande 

process som inte gick att forcera fram. Båda författarna läste samtliga intervjuer både enskilt 

och tillsammans. Därefter gjordes en gemensam identifiering av meningsbärande enheter i två 

intervjuer. Resterande sex intervjuer delades sedan upp och båda författarna identifierade 

meningsbärande enheter, kondenserade och kodade tre intervjuer vardera.  

Under analysen har sedan tolkningen av texterna diskuterats både gemensamt och med 

handledaren för att uppnå samstämmighet. En ökad tillförlitlighet fås i resultatet genom att 

flera individer granskar och analyserar samma material. (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2013). För att ytterligare stärka trovärdigheten kontaktades en av informanterna när 

analysarbetet var färdigt. Detta gjordes för att få feedback på resultatet som författarna 

kommit fram till. Informanten bekräftade resultatet utifrån dennes tidigare svar under 

intervjun. Polit och Beck (2012) kallar detta förfarande för ”member checking”. 

Resultatet av studien presenteras med beskrivande citat från intervjuerna. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2013) menar att detta ger läsaren möjlighet att bedöma tolkningarnas 

giltighet i studien. Giltigheten i en studie styrks även av att resultatet är representativt för det 

som var avsett att beskrivas under studien (a.a.). Författarna anser att resultatet återspeglar 

syftet med studien.  

Överförbarhet handlar om till vilken grad resultatet kan användas eller överföras till andra 

grupper (Polit & Beck, 2012). Studien genomfördes i ett län i Mellansverige vilket innebär att 

det inte är överförbart nationellt till andra grupper. Det representerar upplevelsen hos ett antal 

ambulanssjuksköterskor i ett län i Mellansverige. Det är läsaren av en studie som avgör om 

resultaten är användbara eller överförbara till en annan kontext. Ett noggrant och väl beskrivet 

tillvägagångssätt i metoden underlättar bedömningen av överförbarhet hos läsaren (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2013). Författarna anser att studien är väl beskriven i metodavsnittet.  
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RESULTATDISKUSSION 

När ambulanssjuksköterskorna gör sin bedömning är både kunskap och erfarenhet viktigt. 

Tidigare erfarenheter av liknande patienter underlättar i bedömningen och 

ambulanssjuksköterskorna beskrev att de hade kunskapen och erfarenheten av att bedöma den 

akuta patienten, men en del ambulanssjuksköterskor kunde känna att de ibland saknade en del 

kunskap och erfarenhet angående den icke akuta patienten. En del ambulanssjuksköterskor 

beskrev att det underlättade i bedömningen att ha erfarenhet från andra kliniker än 

akutsjukvården. Tanner (2006) beskrev detta som att märka, den första aspekten i sin modell. 

Nästa aspekt i bedömningen beskrevs av Tanner (2006) som att tolka. 

Ambulanssjuksköterskorna baserade sin bedömning utifrån de fakta som framkom i 

anamnesen med patienten och beroende på symtom utfördes andra undersökningar som t.ex. 

mätning av blodtrycket eller EKG-tagning. Utifrån informationen som sedan framkom 

triagerades patienten sedan enligt RETTS och bedömdes utifrån detta. I den tredje aspekten 

enligt Tanner (2006), att svara, för ambulanssjuksköterskorna ett kliniskt resonemang utifrån 

bedömningen som gjorts och detta innebar att bedömningen ofta diskuterades med kollegan i 

besättningen för att uppnå konsensus. I bland togs kontakt med läkare på akuten för 

ytterligare beslutsstöd. Ambulanssjuksköterskan reflekterade sedan enligt aspekt fyra i 

Tanners (2006) modell och en helhetssyn lyftes fram som innebar att hänsyn togs till 

patientens alla aspekter både fysiskt, psykiskt och socialt. Ambulanssjuksköterskorna kände 

ett ansvar att bedömningen skulle leda till att patienten fick den bästa tänkbara vården utifrån 

dennes specifika behov. Helhetssynen involverade även de anhörigas känslor och samarbetet 

med andra vårdkedjor kändes som en viktig förutsättning. Tanner (2006) menar att en god 

klinisk bedömning kräver kunskap om både patofysiologi och diagnostiska aspekter och 

måste alltid utgå från ett engagemang och ett patientperspektiv. Holmberg och Fagerberg 

(2010) beskriver att ambulanssjuksköterskans ambition i omvårdnaden är att bekräfta och 

förstå patientens situation och framhåller att förutsättningar för att åstadkomma omvårdnad 

utifrån patientens specifika behov skapas genom samarbetet med andra myndigheter inom 

vården. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att bedömningen av vårdnivå hos patienten ibland kunde 

kännas väldigt ensamt och stressande med beslut som skulle fattas och att sedan ta ansvaret 

om det skulle visa sig vara fel beslut. Vid dessa tillfällen framförde ambulanssjuksköterskorna 

ett önskat stöd från ledningen. I intervjuerna framkom en positiv syn på det här sättet att 

arbeta och ambulanssjuksköterskorna kände en tillfredsställelse i att kunna hjälpa patienten på 

bästa sätt.  Snooks et al., (2005) utvärderade införandet av nya riktlinjer angående vården av 

patienter med ett icke-akut vårdbehov. Studien visade att ambulanspersonalen var positiva till 

möjligheten att införa ett nytt arbetssätt som gynnade patienterna och några kände därigenom 

en ökad arbetstillfredsställelse. Ambulanspersonalen i studien förespråkade införandet av nya 

riktlinjer på fler ambulansstationer. En viktig förutsättning för detta var dock att de hade stöd 

och backup från ledningen i ambulanssjukvården (a.a.).  

Att patienten och dess anhöriga skulle känna sig helt trygga med att patienten fått den bästa 

vården hemma och inte behövde åka till sjukhuset beskrevs av ambulanssjuksköterskorna i 

studien som essentiellt. Kände sig någon part otrygg med beslutet respekterades detta och 

patienten transporterades då till sjukhuset. Ambulanssjuksköterskorna upplevde det ibland 

som ett problem när bedömningen var att patienten ej behövde åka in till sjukhuset men där 

patienten eller anhöriga var av en annan åsikt. Ambulanssjuksköterskorna transporterade då in 

patienten till sjukhuset för att ej hamna i konflikt med personerna i fråga. Snooks et al., 

(2005) beskrev liknande problematik när patienter hade behövt övertygas om att de inte 

behövde åka till sjukhuset. 
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 Den ökande och åldrande befolkningsmängden har gjort att antalet ambulansuppdrag ökat 

och detta bidrar till att tillgängligheten till en ambulans vid akuta situationer har minskat. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver nödvändigheten med att bedöma vårdnivå hos 

patienterna då ambulansresurserna främst måste räcka till de patienter som har ett akut 

vårdbehov. Ambulanssjuksköterskorna kände ett ansvar att minimera onödiga transporter till 

akutmottagningen då detta resulterade i ett onödigt vårdlidande i form av långa väntetider för 

patienterna på akutmottagningen men också längre väntetid för den akut sjuke att få tillgång 

till en ledig ambulans. Ambulanssjuksköterskorna ville inte heller ytterligare öka belastningen 

på akutmottagningen då väntetiderna där bara fortsätter att öka. Socialstyrelsen genomför 

årligen mätningar av väntetiden för patienten på akutmottagningen och i resultatet framgick 

att den genomsnittliga totala väntetiden för patienter har ökat (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2010). Nedskärningar inom både sjukhus och vårdcentraler gjorde att 

många kände sig tvungna att larma efter en ambulans, ofta i tron att de får hjälp mycket 

fortare (Ahl, Nyström & Jansson, 2006). 

Riksrevisionen (2012) beskrev tänkbara orsaker till den ökade belastningen på 

ambulanssjukvården som ett tecken på att ambulanserna inte alltid används till det som det 

var avsett för. En studie av Hjälte, Suserud, Herlitz och Dahlberg (2007) visade att ungefär en 

tredjedel av de patienter som tilldelats en ambulans inte var i behov av detta. Denna 

bedömning gjordes av ambulanspersonalen själva efter avslutat uppdrag. Författarna menade 

att resultatet visade att det måste utvecklas tydligare riktlinjer för nyttjandet av ambulans, men 

att dessa riktlinjer måste ha en god säkerhetsmarginal. Detta skulle då leda till en bättre 

användning av ambulansresurserna (a.a).  

I intervjuerna framkommer det att ambulanssjuksköterskorna upplever att det egna ansvaret 

mer eller mindre har försvunnit hos många i samhället. Allmänheten har blivit mer krävande 

att få en ambulans och en ökad benägenhet att anmäla vid missnöje har skapat en miljö där 

både ambulanspersonal och larmoperatörer vill ha ryggen fri (Riksrevisionen, 2012). Ur ett 

ekonomiskt perspektiv vinner patienten inte på att åka till sjukhuset i onödan då patienten får 

bekosta både ambulanstransporten och avgiften för läkarbesöket på akutmottagningen.  

Ambulanssjuksköterskorna efterfrågade och poängterade nödvändigheten med ett ökat 

samarbete och en ökad tillgänglighet till läkare på akutmottagningen för att kunna rådfråga 

och ibland få stöd i sin bedömning. Att få tillgång till patientens journal beskrevs av 

ambulanssjuksköterskorna som av yttersta vikt för att kunna göra en bättre bedömning av 

patientens vårdnivå. Många gånger hämtades äldre patienter från kommunala boenden där 

personalen inte vet så mycket om patientens sjukdomshistoria. Melby och Assumpta (2005) 

framhöll att vid brist på kunskap om patienten, t.ex. om journaler inte fanns tillgängliga, eller 

vid dålig tillgänglighet till sjuksköterska som ”kände” patienten, försvårades bedömningen 

och risken ökade för att patienter fick åka akut till sjukhus i onödan. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att riktlinjerna som användes i bedömningen av vårdnivå 

ej var anpassade till icke-akut sjuka patienter och att detta kunde försvåra bedömningen 

ibland. Lamb och Sevdalis (2010) menar att sjuksköterskans bedömning och beslutsfattande 

signifikant bidrar till patienternas säkerhet och framhåller att det behövs mer forskning 

angående bedömningsverktyg. 

Vidare framkom under intervjuerna att några av ambulanssjuksköterskorna efterfrågade mer 

adekvata utbildningar med inriktning mot bedömning avseende primärvårdspatienter. 

Ambulanssjukvårdens inriktning har blivit mer att vårda och behandla icke-akuta 

sjukdomstillstånd. Detta innebär att ambulanssjuksköterskan behöver ha kunskap mer allmänt 

om egenvård, olika sjukdomar och dess symtom för att kunna behärska alla situationer, inte 

bara de som är av akut karaktär. Avsaknad av kunskap om icke-akuta tillstånd kan leda till att 
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ambulanssjuksköterskan känner sig otrygg i bedömningen av patientens vårdnivå. Detta kan 

leda till att ambulanssjuksköterskan inte vågar fatta beslut om patientens vårdnivå. 

Cranley, Doran,Tourangeau, Kushniruk och Nagle (2008) menade att kunskap fås genom 

erfarenhet och att detta i sin tur hjälper sjuksköterskan att lita på sin bedömning. Melby och 

Assumpta (2005) påtalade att ambulanssjuksköterskan behövde mer utbildning inom den 

geriatriska omvårdnaden för att tillgodose den äldre människans fysiska och psykiska behov.  

 

SLUTSATS 

I resultatet av studien beskriver ambulanssjuksköterskorna att bedömningen av vårdnivå alltid 

skulle leda till att patienten fick den bästa vården utifrån dennes behov. Patientens och 

anhörigas delaktighet i bedömningen av vårdnivå skulle också alltid vara vägledande i 

beslutet. Ambulanssjuksköterskorna framhöll vikten av att alla skulle känna sig nöjda och 

trygga med bedömningen, även inom ambulansbesättningen.  

I denna studie lyfter ambulanssjuksköterskorna fram det nödvändiga med att bedöma 

patientens vårdnivå och hänvisa patienten som ej behöver uppsöka akutmottagning till 

vårdcentral eller egenvård. Detta för att kunna öka möjligheterna att resurserna, både 

ambulans men även akutmottagningen skulle kunna finnas tillgängliga för de mest akut sjuka 

och olycksfall. 

Rädslan att göra felaktiga bedömningar som kunde leda till skada för patienten beskrevs och 

upplevdes av en del ambulanssjuksköterskor som en ökad ansvarsbörda. Ansvaret för 

patientens välbefinnande kunde kännas svårt att bära och rädslan för anmälningar och 

avvikelser fanns ständigt med. Ett ökat stöd från ledningen efterfrågades vid dessa tillfällen.  

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de saknade bedömningsunderlag som kunde underlätta 

i bedömningen av patientens vårdnivå. Att få tillgång till patientens journal prehospitalt, ett 

förbättrat beslutsstöd i bedömningen av vårdnivå och ett ökat samarbete med läkare på 

akutmottagningen beskrevs som ökade möjligheter i bedömningen. Även ett förtydligande av 

vad de olika vårdnivåerna innefattar efterfrågades.  

Att ha en varierad klinisk erfarenhet inom vården beskrevs av en del ambulanssjuksköterskor 

som en trygghet i bedömningen av vårdnivå då en stor del av patienterna inom 

ambulanssjukvården i dag omfattar icke akut sjuka patienter. Ur ett genusperspektiv 

representerar studien båda könen.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Ambulanssjuksköterskorna gör i ökande omfattning i dag bedömningar om patientens 

vårdnivå som leder till att patienten ej bedöms behöva sjukhusvård. Studien visade att många 

av ambulanssjuksköterskorna saknade verktyg och styrmedel som behövdes för att känna en 

trygghet i sin bedömning avseende patientens vårdnivå. En ökad kunskap och förståelse inom 

området är därför av stor betydelse för att ambulanssjuksköterskorna ska känna en ökad 

trygghet i bedömningen och därigenom en ökad patientsäkerhet.  

Ambulanssjuksköterskors upplevelser av ansvaret för patientens bedömning av vårdnivå är 

tämligen outforskat. Denna studie synliggör ett behov hos ambulanssjuksköterskorna i 

bedömningen och mer forskning behövs därför för att finna de verktyg som behövs för att 

minska ansvarsbördan hos ambulanssjuksköterskorna. Författarnas förhoppning är att studien 
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kan leda till ett underlag för vidare diskussioner och studier för att närma sig de verktyg som 

behövs i bedömningen. Bång, Castrén, Herlitz och Svensson (2009) menar att en av de stora 

utmaningarna prehospital forskning står inför är att finna verktyg och styrmedel för att 

tillgodose patienters behov av vårdnivå. 

 

Förbättringsförslag: 

 Tillgång till patientjournal inom prehospital akutsjukvård. 

 Bra beslutsstöd i bedömningen av vårdnivå. 

 Ökat samarbete med läkare på akutmottagningar. 

 Bättre stöttning från ambulansledningen. 

 Information till allmänheten om egenvård och när ambulans ska användas. 

 Möjlighet till hospitering och rotationstjänst för ambulanssjuksköterskor. 

 Bättre samarbete med andra vårdinrättningar. 
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Bilaga 1 



 

Bilaga 2 

 

Till 

Verksamhetschef för Ambulanssjukvården inom XXXXXXXXX. 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

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

kommer under februari – maj skriva en magisteruppsats inom omvårdnadsvetenskap. Syftet 

med studien är att få kunskap om hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever 

ansvaret att bedöma patientens vårdnivå då patienten ej bedöms behöva sjukhusvård. Ökad 

kunskap och förståelse inom området är av stor betydelse för att på så sätt öka tryggheten med 

en säkrare bedömning och därigenom en ökad patientsäkerhet. För att genomföra denna studie 

behöver vi hjälp av sjuksköterskor som själva har erfarenhet av denna situation. 

 

Rekrytering av sjuksköterskorna kommer att ske mellan 26/1 – 13/2. Mail kommer att skickas 

ut till alla fastanställda sjuksköterskor inom ambulansen XXXX med förfrågan att delta i en 

inspelad intervju. Sjuksköterskor som är intresserade av studien anmäler sitt intresse via mail 

och kontaktas därefter för vidare information. Deltagandet är helt frivilligt och den inspelade 

intervjun kommer behandlas anonymt. Resultatet av studien kommer att sammanställas i en 

magisteruppsats vid Örebro Universitet och redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda 

personer kommer att kännas igen. Allt datamaterial kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Den slutliga uppsatsen kommer att skickas till er. 

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

Monika Andersson Monika Esplund XXXXXXXXXXXXX 

 

Leg sjuksköterska 

 

Leg sjuksköterska 

 

Lektor, Medicine doktor 

 

Student specialistutbildning 

 

Student specialistutbildning 

 

XXXXXXXXXXXXX 

inom ambulanssjukvård inom ambulanssjukvård  

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

och medicin 

Institutionen för 

Hälsovetenskap och medicin 

Institutionen för 

Hälsovetenskap och medicin 

Örebro Universitet Örebro Universitet Örebro Universitet 

 

monika.l.andersson@vgregion.se 

 

 

monan548@gmail.com 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tfn: XXX-XXXXXXX XXX-XXXXXXX 

 

 

 

XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 3 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie om upplevelsen av 

ansvaret för bedömningen av vårdnivå hos patienter som ej bedöms behöva 

sjukhusvård. 

Syftet med studien är att få kunskap om hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

upplever ansvaret att bedöma patientens vårdnivå då patienten ej bedöms behöva sjukhusvård. 

En ökad kunskap och förståelse inom området är av stor betydelse för att på så sätt öka 

tryggheten med en säkrare bedömning och därigenom en ökad patientsäkerhet.  

Din medverkan innebär att Du får reflektera fritt utifrån ett antal öppna intervjufrågor inom 

området och hela intervjun kommer att spelas in och beräknas ta runt 30-45 minuter. 

Kriterierna vi har i urvalet är att Du: 

- Ska ha jobbat minst två år inom ambulanssjukvården som sjuksköterska. 

- Har erfarenhet av att göra bedömningar som leder till att patienten ej behöver söka 

sjukhusvård. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst, utan att ange orsak, avbryta Din 

medverkan. Resultatet av studien kommer att sammanställas i en magisteruppsats vid Örebro 

Universitet och redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda personer kommer att kännas igen. 

Vi skulle uppskatta om Du tog dig tid att medverka i denna studie. 

Vid intresse att medverka svarar Du på detta mail så tar vi kontakt med Dig med vidare 

information. Om det är något Du undrar över är Du välkommen att kontakta någon av oss. 

Verksamhetschefen för ambulanssjukvården är informerad om studien. 

Med vänliga hälsningar. 

 

 

Monika Andersson Monika Esplund XXXXXXXXXXXXX 

 

Leg sjuksköterska 

 

Leg sjuksköterska 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Student specialistutbildning 

 

Student specialistutbildning 

 

Anestesisjuksköterska 

inom ambulanssjukvård inom ambulanssjukvård  

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

och medicin 

Institutionen för 

Hälsovetenskap och medicin 

Institutionen för 

Hälsovetenskap och medicin 

Örebro Universitet Örebro Universitet Örebro Universitet 

 

monika.l.andersson@vgregion.se 

 

 

monan548@gmail.com 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxx 

Tfn: XXX-XXXXXXX XXX-XXXXXXX XXX-XXXXXXX 

mailto:monika.l.andersson@vgregion.se
mailto:monan548@gmail.com
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Intervjuguide 

Information om studien.                                                                                                         

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att ansvara för bedömningen av vårdnivå 

hos patienter som ej behöver sjukhusvård. 

 

Ålder:_______ 

Kön:________ 

År inom ambulanssjukvården_____ 

Vidareutbildad?______ 

 

1. Kan Du beskriva arbetssättet ”Vård på plats” 

 

2 Kan Du beskriva vad Du baserar dina bedömningar på när Du bedömer att patienten ej 

behöver sjukhusvård? 

 

3 Kan Du beskriva hur Du känner för det här sättet att arbeta? 

 

4 Kan Du beskriva om det finns några fördelar respektive nackdelar med det här sättet 

att arbeta? 

 

5 Kan Du beskriva något exempel när det kändes bra respektive mindre bra att lämna 

patienten hemma? 

Är det något du känner du vill tillägga som ej tidigare tagits upp under intervjun? 

 

Erbjudande om uppföljande samtal 

 

 

 


