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SAMMANFATTNING 
Introduktion 
Att arbeta inom ambulanssjukvården är fysiskt, psykiskt och kunskapsmässigt 
utmanande. Ett företrädelsevis kort vårdmöte kan försvåra ambulanspersonalens 
möjlighet till kännedom om patientens varande efter vårdtiden i ambulansen om inte 
uppföljning är möjlig. 
Syfte 
Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonals behov av att följa upp tidigare 
vårdade patienter med fokus på orsaker bakom behovet, hur ofta uppföljning 
genomförs, vilka hinder finns, fördelar och nackdelar och finns det skillnader i behovet 
av uppföljning mellan storstad och mindre stad, beroende på yrkeserfarenhet.   
Metod 
En enkät skickades ut till 220 ambulanspersonal på tre verksamheter, en lokaliserad i 
storstad och två i mindre städer, för att undersöka behovet att följa upp tidigare vårdade 
patienter. Av dessa besvarade 116 enkäten. 
Resultat 
Nästintill all ambulanspersonal hade ett behov av att följa upp tidigare vårdade 
patienter. Det vanligaste sättet att följa upp patienter var via sjuksköterska på 
akutmottagningen. Det fanns skillnader mellan storstad och glesbygd gällande metoder 
att följa upp och yrkeserfarenhet. De vanligaste orsakerna till behovet var att öka sin 
kunskap och att veta om rätt medicinska åtgärder genomfördes. Uppföljningen 
genomfördes inte i samma utsträckning som det faktiska behovet och hinder för detta 
var sekretesslagen och tidsbrist. Nackdelar med utebliven uppföljning var brist på 
utveckling och osäkerhet om rätt behandling genomförts.   
Diskussion 
Enligt Orlandos reflektiva omvårdnadsprocess bör sjuksköterskan kontinuerligt 
utvärdera omvårdnadshandlingar. Att utvärdera och följa upp tidigare vårdade patienter 
genomförs inte av ambulanspersonalen i samma utsträckning som behovet av det 
uttrycks. En förklaring kan vara att det inte fanns något väl fungerande 
uppföljningssystem i de tre verksamheterna. Förtydligande av sekretesslagar behövs för 
att underlätta för ambulanspersonal att följa upp tidigare vårdade patienter. 
 
Nyckelord: Ambulans, uppföljning, feedback, ambulanspersonal, prehospital, 
omvårdnadsprocessen, sjuksköterska. 
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INLEDNING 
Arbete i ambulanssjukvården, en av vårdkedjans första delar, innebär fysiska, psykiska 
och kunskapsmässiga utmaningar för personalen. Ambulanspersonal möter patienter1 i 
behov av vård med varierande hjälpbehov och prioriteringsgrad i företrädelsevis korta 
vårdmöten. I vårdmötet, mellan ambulanspersonal och patient i behov av vård, bedömer 
personalen patientens hälsotillstånd, planerar för nödvändiga åtgärder som sedan 
genomförs. Efter genomförda åtgärder och insatser skall dessa utvärderas för att kunna 
se förhållandet mellan genomförda åtgärder och de uppsatta målen med vårdinsatsen.  
 
Enligt våra tidigare erfarenheter av arbete på vårdavdelning har vi kunnat följa 
processen från patientens inskrivning till utskrivning. Genom ett sådant perspektiv fanns 
förutsättningar för att kontinuerligt utvärdera och omvärdera bedömningar, åtgärder och 
effekter av behandling. Den kontinuerliga utvärderingen har ökat möjligheterna till 
kompetensutveckling. Vårdmötet inom ambulanssjukvården och omvårdnadsansvaret 
avslutas i samband med överlämning till mottagande enhet. Detta medför skillnader i 
förutsättningar för kontinuerlig utvärdering i jämförelse med längre vårdmöten på 
vårdavdelning.  
 
Under pågående utbildning, specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 
ambulanssjukvård, och den kontakt vi haft med ambulanssjukvården har det kommit till 
vår kännedom att uppföljning och feedback av tidigare vårdade patienter var bristfällig. 
Uppföljning kan ske på både organisationsnivå och individnivå och ta sig uttryck på 
olika vis, men det övergripande målet är att lära av erfarenheter. Det korta vårdmötet 
och ansvarstiden kan försvåra ambulanspersonalens möjlighet till kännedom om 
patientens varande efter vårdtiden i ambulansen om inte uppföljning är möjlig. Då det 
fanns få studier angående vårdpersonals upplevda behov av uppföljning ämnade vi att 
studera detta behov och hur detta behov yttrade sig.  
 
Inom detta examensarbete har fokus varit personal verksamma inom 
ambulanssjukvården och deras behov av att få uppföljning på tidigare vårdade patienter. 
Uppföljning definieras i denna studie som ambulanspersonalens inhämtande av 
information om en vårdad patients tillstånd längre fram i vårdkedjan då ansvaret tagits 
över av mottagande vårdenhet såsom akutmottagning eller vårdavdelning (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s. 104-106). Feedback definieras som 
förmedlandet av informationen framkommen ur uppföljning. Utvärdering och feedback 
tolkas som en del av uppföljningsprocessen i denna definition. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Med patient avses i denna studie att personen får yrkesmässig vård oavsett vårdform och vårdgivare. 
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BAKGRUND 

Uppföljning och feedback 
Uppföljning är en utvärdering av en händelse eller ett förlopp, som när den förmedlas 
vidare, kan leda till justeringar och förbättringar. Denna process kan både tillämpas på 
en organisation eller enskild individ. För den enskilde individen innebär uppföljning att 
hon eller han erhåller verktyg för att kunna bedöma sin insats, sätta uppnåbara mål och 
utvecklas (Silverman, Pogson, & Cober 2005, s. 136). Uppföljning kan ske både passivt 
och aktivt. Den aktiva uppföljningen kräver att personal aktivt söker efter information, 
exempelvis genom att söka upp patienten på sjukhuset eller söka information via 
journal. Passiv uppföljning ges, till skillnad från aktiv uppföljning, personal per 
automatik. Det kan ske genom att personal tillhandahåller en sammanfattning av 
patientens vårdtid efter utskrivning (Lavoie, Plint, Clifford & Gaboury 2009, s. 524). 
 
Genom att förmedla erfarenheter som framkommit ur uppföljningen med hjälp av 
feedback kan utrymme för förbättring och utveckling skapas. Feedback leder dock inte 
alltid till förbättringar, utan resultaten varierar beroende på hur den framförs och av hur 
kulturen och klimatet på arbetsplatsen är. För att feedback skall bidra till att den 
enskilde individen når förbättring och ökat lärande måste denne ha en god förmåga att 
bemöta kritik (Silverman et al. 2005, s. 136-141). Enligt Hattie & Timperley (2007, s. 
83) är feedback mest effektivt, ur ett pedagogiskt perspektiv, när den fokuserar på 
uppgifter och förlopp. 
 

Uppföljning inom sjukvården 
För att en verksamhet skall vara en kunskapsutvecklande miljö menar Rosengren (2014, 
s. 100) att det bör finnas tydligt uppsatta mål och delmål. Genom att ställa de uppmätta 
resultaten mot målen och analysera detta kan effekterna bedömas. Genom utvärdering 
kan erfarenheterna bidra till en utvecklande miljö om den genom feedback återförs till 
medarbetare och verksamheten (Rosengren 2014, s. 127). Inom hälso- och sjukvården är 
utvärdering och uppföljning en viktig faktor för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 
av organisation, medarbetare och patientvård (Florin 2009, s. 65-66).  
 
Uppföljning kan även ske utifrån patientens behov och önskan. Flera studier beskriver 
att patienter erhållit positiva effekter av uppföljning såsom att de fått sina behov 
uppmärksammade, bekräftade och tillgodosedda (Cutler, Brightmore, Colqhoun, 
Dunstan & Gay 2003, s. 124; Pattison Dolan, Townsend & Townsend 2007, s. 2130; 
Engström, Andersson & Söderberg 2008, s. 240). Även sjukvårdspersonalen kunde 
genom patientuppföljningen dra lärdom av patienters erfarenheter och information 
vilket kunde leda till att förändra och förbättra vården (Russel 1999, s. 790; Prinjha, 
Field & Rowan 2009, s. 8). Sådan uppföljning kan synliggöra positiva och negativa 
faktorer med den givna vården så att både personal- och verksamhetsutveckling kan ske 
(Cutler et al. 2003, s.116; Williams & Leslie 2008, s. 14; Engström et al. 2008, s. 239). 
 
Ett specifikt vårdområde där ett tydligt fokus varit på patientuppföljning är 
intensivvården. Internationellt förekommer en s.k. sambandssjuksköterska eller 
intensivvårdskoordinator vars uppgift var att följa upp och stödja patienter och personal 
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på den vårdavdelning som patienten flyttas till. Syftet med detta var att skapa en länk 
mellan sjuksköterskan på patientens nuvarande vårdavdelning, patienten själv och dess 
anhöriga samt intensivvårdsavdelningen för att efter utvärdering kunna föra tillbaka 
kunskap till intensivvården (Rickard, Roberts, Foote & McGrail 2006, s. 238; Roberts, 
Rickard, Foote & McGrail 2006, s. 130-131; Chaboyer, Foster, Foster & Kendall 2004, 
s. 81-82).  
 
Flera studier beskriver bristen på uppföljning och feedback för personalen inom 
ambulans- och akutsjukvården (Lavoie et al. 2009, s. 528; Mock, Wrenn, Wright, Eustis 
& Slovis 1997, s. 148; Croskerry 2000, s. 1232). Sjukvårdspersonal som erhåller 
feedback angående den vård de är en del av ges förutsättningar att utveckla och förbättra 
sitt arbetssätt (Jamtvedt, Young, Kristoffersen, O’Brien & Oxman 2006, s. 2). För att 
feedback skall vara utvecklande och del i en lärandeprocess bör den ges i anslutning till 
händelsen den avser eftersom lärandeprocessen försämras då tidsintervallet mellan den 
avsedda händelsen och given feedback ökar (Croskerry 2000, s. 1233). Samtidigt bör 
feedback ges av någon med högre kompetens än mottagaren, och vara både konstruktiv 
och precis för att vara så effektiv som möjligt (Hansen & Ringstedt 2008, s. 3532). I en 
internationell studie (Lavoie et al. 2009, s. 527) beskriver akutläkare både positiva och 
negativa effekter av feedback. Majoriteten av respondenterna såg inga negativa effekter 
med feedback samtidigt som en femtedel identifierade negativa emotionella effekter 
såsom nedstämdhet, depression och minskat självförtroende (Lavoie et al. 2009, s. 527). 
Ett tidigare examensarbete visar att ambulanspersonal har behov av patientuppföljning 
och beskriver även att uppföljning är utvecklande och kan underlätta vid bearbetning av 
betungande vårduppdrag (Forsberg & Garhed 2009, s. 20).  
 

Uppföljning inom ambulanssjukvården 
Svenska ambulanssjuksköterskor beskriver bristen på rutinmässig uppföljning av 
vårdade patienter, uttrycker behov av ett uppföljningssystem och önskar mer 
rutinmässig feedback som resurs för kompetensutveckling (Larsson & Engström 2013, 
s. 201; Abelsson & Lindwall 2012, s. 73). Flera ambulansöverläkare i Sverige beskriver 
att de saknar ett systematiserat uppföljningssystem, dels med hänsyn till organisationen 
och dels med hänsyn till medarbetaren. De största hindren för ett sådant system ansåg 
de vara sekretess för tillgång till patientjournal samt tid (Leek & Martebo 2009, s. 42).  
 
Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) 4 kapitlet 1§ om sekretess beskrivs att ”den 
som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient 
endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver 
uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården”.  
 
Inom en myndighet finns sekretessgränser för självständiga verksamheter som innebär 
att sekretessbelagda uppgifter inte får lämnas ut eller vidare till andra myndigheter eller 
verksamheter. Den inre sekretessen innebär att sjukvårdspersonal inte får utbyta 
sekretessbelagd information eller uppgifter till någon inom den egna verksamheten som 
inte är behörig dessa uppgifter (Socialstyrelsen 2012, s. 15-16). 
 
Enligt den pågående utredningen om rätt information i vård och omsorg (SOU 2013:43) 
får uppgifter om patienter användas av hälso- och sjukvårdspersonal till uppföljning och 
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kvalitetssäkring. Vårdgivaren har ansvaret för att uppföljning och kvalitetssäkring kan 
genomföras, vilket skall vara en del av sjuksköterskans vardagliga arbete. 
 
Enligt Mock et al. (1997, s. 145) är feedback och uppföljning för ambulanspersonal en 
viktig faktor för att förbättra patientvården. Genom att personalen får omedelbar, 
konstruktiv feedback då de lämnar över patienten till mottagande enhet skapas ett 
fördelaktigt lärandemoment. Om den uteblir eller är icke-konstruktiv kan den få 
negativa effekter för ambulanspersonalen (Mock et al. 1997, s. 147-148). Feedback är 
ovärderligt i personalens lärandeprocess då det hjälper ambulanspersonal att veta om 
deras bedömning var korrekt, samt att återkopplingen har en viktig funktion gällande 
kvalitetssäkrande av det arbete personalen utför (Harrahill & Gunnels 1999, s. 244). För 
att underlätta ambulanspersonalens möjligheter till uppföljning av vårdade patienter har 
flera amerikanska akutvårdscenter utvecklat en roll där sjuksköterskor fungerar som en 
resurs för uppföljning av vårdade patienter. Denna roll, kallad critical response nurse, 
nås dygnet runt av ambulanspersonal via telefon och hennes uppgift är att delge 
ambulanspersonalen information om den vårdade patientens nuvarande status (Harrahill 
& Gunnels 1999, s. 245).  
 
Fördelarna med feedback är inte enbart strukturella eller ger förutsättningar till lärande 
utan är även till stor del emotionella. Ambulanspersonalen vill ofta få visshet om deras 
initiala bedömning och behandling har gjort skillnad för patientens varande. Vid särskilt 
emotionellt påfrestande situationer kan feedback hjälpa ambulanspersonal att gå vidare 
(Harrahill & Gunnels 1999, s. 244). Vid sådana situationer är det upplevda behovet av 
professionell feedback stort (Poljak, Tveith & Rangeskog 2006, s. 51).  
 

Ambulanssjukvården i Sverige 
Samhällsutvecklingen har gjort att ambulanssjukvården blivit en viktig del av 
vårdkedjan och i takt med att den medicinska utvecklingen gått framåt har kravet på 
högre kompetens bland personalen ökat (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, 
Jonsson & Suserud 2005, s. 30; Jonsson 2004, s. 11; Suserud 2005, s. 269). År 2005 
införde Socialstyrelsen ett krav på att varje ambulans ska bemannas av minst en 
legitimerad sjuksköterska (SOSFS 2000:1), ett beslut som har lett till en ökad kvalité i 
den medicinska vården (Holmberg & Fagerberg 2010, s. 1). För en person i behov av 
vård inleds vårdkedjan vanligen med ett samtal till SOS Alarm som bedömer och 
prioriterar enligt tre olika nivåer beroende på det medicinska behovet (SOS-Alarm AB 
2014). Det breda skadepanoramat innebär att ambulanspersonalen möter patienter med 
livshotande skador och de med mindre krävande vårdbehov (Jonsson 2004, s. 11; 
Beillon, Suserud, Karlberg & Herlitz 2009, s. 203). Arbetet kan även vara psykiskt och 
fysiskt påfrestande, arbetsmiljön kan vara bristfällig (Poljak et al. 2006, s. 50-51) och 
ambulanspersonal ställs ofta inför okända situationer (Holmberg & Fagerberg 2010, s. 
7; Wireklint Sundström 2005, s. 105). Ambulanspersonalens arbete inkluderar även 
uppdrag där samarbete sker med framförallt polis och räddningstjänst (Wireklint 
Sundström 2005, s. 20-21).  
 
När ambulanspersonalens vårdmöte inleds påbörjas en insamling av information om 
patientens berättelse, tillstånd, vittnen och omgivningen (Ahl et al. 2005, s. 30). 
Personalen behöver ha medicinsk kunskap och kunskap i omvårdnad, för att se och 
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bekräfta patienten och dennes livsvärld, liksom att ha förmåga att behandla och 
stabilisera medicinska åkommor (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011, s. 117). 
Sjuksköterskor behöver i mötet med patienten agera med ett holistiskt synsätt och finnas 
där för patienten och dess närstående (Holmberg & Fagerberg 2010, s. 7). Det krävs 
dock en snabb bedömning av patientens vårdbehov följt av beslut om behandling ska 
påbörjas på plats eller om transport till sjukhuset skall prioriteras (Ahl et al. 2005, s. 30; 
Elmqvist, Brunt, Fridlund & Ekebergh 2010, s. 268). Efter transport till sjukhus och 
överlämnande till mottagande enhet avslutas ambulanspersonalens patientansvar (Ahl et 
al. 2005, s. 30). Till vårduppdraget krävs att ambulanspersonalen för patientjournal i 
enlighet med patientdatalagen (2008:355).  
 
Inom den svenska ambulanssjukvården arbetar företrädelsevis tre vårdprofessioner som 
innehar en stegrande kompetens; ambulanssjukvårdare, allmänsjuksköterskor och 
specialistsjuksköterskor. Ambulanssjukvårdaren har idag i grunden en 
undersköterskeutbildning samt en eftergymnasial yrkesutbildning i prehospital sjukvård 
om minst 20 veckor (Suserud & Rådestad 2009, s. 60). Den legitimerade 
allmänsjuksköterskan har en treårig högskoleutbildning och får till skillnad från 
ambulanssjukvårdaren administrera läkemedel i ambulansen. Specialistsjuksköterska 
med inriktning mot ambulanssjukvård, även kallad ambulanssjuksköterska, har utöver 
sjuksköterskeutbildning en ettårig högskoleutbildning på avancerad nivå inom 
omvårdnad med fokus på prehospital sjukvård (Abelsson & Lindwall 2012, s. 67-68; 
Suserud 2005, s. 270). Även andra specialistsjuksköterskor, främst med inriktning mot 
anestesi och intensivvård arbetar inom ambulanssjukvården (Suserud 2005, s. 269). 
Bemanningen i en ambulans är oftast två personer och teamarbete är av stor vikt för att 
stötta och komplettera varandra samt dela erfarenheter (Holmberg & Fagerberg 2010, s. 
3; Ahl et al. 2005, s. 31-32; Poljak et al. 2006, s. 51). Ambulanssjuksköterskan liksom 
allmänsjuksköterskan ska ha förmåga att följa upp och utvärdera teamets 
omvårdnadsinsats och genomförda medicinska behandlingar samt kontinuerligt verka 
för personlig och professionell kompetensutveckling (Socialstyrelsen 2005, s. 11-14).  
 

Omvårdnadsprocessen 
År 1961 utkom Orlandos teori om den reflektiva omvårdnadsprocessen. Teorin 
fokuserade på interaktionen mellan sjuksköterska och patient där patientens situation 
och behov var i centrum istället för, som tidigare, dennes medicinska diagnos. 
(Schemieding 1993, s. 3). Syftet med omvårdnad är att ge patienten den vård han eller 
hon behöver för att tillgodose patientens behov (Orlando 1990, s. 9).  
 
Orlando beskriver begreppet nursing function som att sjuksköterskan fokuserar på och 
bemöter patientens subjektiva och omedelbara behov. Det faktum att varje patients 
enskilda behov är unikt betonas och sjuksköterskan behöver förstå och tolka 
interaktionen mellan henne och patienten för att bedöma varje patients enskilda 
upplevelser av behov (Schmieding 1993, s. 12-19). De omvårdnadshandlingar som 
sjuksköterskan utfört bör utvärderas för att se om patientens situation har förbättrats 
(Orlando 1990, s. 71).  
 
Den centrala delen i klinisk omvårdnad är omvårdnadsprocessen, och grunden för 
sjuksköterskans självständiga arbete (Socialstyrelsen 2005, s. 11). 
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Omvårdnadsprocessen bygger bland annat på Orlandos teori om att planera 
omvårdnadsåtgärder utifrån patientens upplevda behov (Edlund & Forsberg 2013, s. 70-
71).   
 
Som en utveckling från Orlandos reflektiva omvårdnadsteori har flera olika 
omvårdnadsteoretiker beskrivit omvårdnadsprocessen i olika steg med liknande 
innehåll. I denna studie presenteras omvårdnadsprocessen enligt Yura och Walsh’s 
(1988, s. 107) modell i fyra olika faser, se Figur 1. Faserna är bedömning, planering, 
genomförande och utvärdering. Bedömningen innebär att sjuksköterskan samlar 
information om patientens hälsohistoria för att göra en hälsobedömning och kunna ställa 
en omvårdnadsdiagnos. I den andra fasen upprättar sjuksköterskan tillsammans med 
patienten en omvårdnadsplan bestående av måldefinition och föreslagna 
omvårdnadsstrategier. Måldefinitionen är det förväntade resultatet av ett optimalt 
hälsotillstånd hos patienten. I genomförandefasen genomförs de åtgärder som 
definierats i omvårdnadsplanen för att målen och patientens behov skall mötas. Den 
omvårdnadsdiagnos och de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan utfört i förhållande 
till måldefinitionen utgör grunden för den fjärde fasen. I denna fas utvärderas effekten 
som patienten upplevt i förhållande till uppsatta mål, genomförda bedömningar samt 
utförda åtgärder av omvårdnadspersonalen (Yura & Walsh 1988, s. 110-181). 
 

 
 
Figur 1. Omvårdnadsprocessen enligt Yura och Walsh (1988, s 108) 
  
Kontinuerlig utvärdering av omvårdnaden är en viktig faktor för att upprätthålla 
patientsäkerhet som underlättas av ställd omvårdnadsdiagnos och kan även generera 
ökad omvårdnadskunskap (Axelsson, Björvell, Mattiasson & Randers 2006, s. 940-
941). Lider sjuksköterskan brist på kunskap och erfarenhet riskerar utvärderingens 
värde att förbises (Fogelberg Dahm & Wadensten 2008, s. 2143). Det är således genom 
utvärdering som vårdpersonalen kan bedöma om genomförda behandlingar varit till 
gagn för patienten eller om de behöver omvärderas (Curtis, Murphy, Hoy & Lewis 
2009, s. 131; Yura & Walsh 1988, s. 169). 
 
Omvårdnadsprocessen används idag som ett verktyg för att planera omvårdnad och kan 
bidra till att upprätthålla kvalité i vården (Edlund & Forsberg 2013, s. 70). Dock krävs 
det kritiskt tänkande och reflektion genom omvårdnadsprocessens samtliga steg för att 
ge högkvalitativ vård (Jansson, Pilhammar & Forsberg 2009, s. 63).   
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PROBLEMFORMULERING 
Tidigare forskning belyser att adekvat uppföljning kan ge ambulanspersonalen bättre 
förutsättningar till kompetensutveckling. Genom omvårdnadsprocessens sista steg, 
utvärdering, har ambulanspersonalen möjlighet att utvärdera den givna vården. Om 
uppföljning av patienten ej är möjlig riskerar utvärderingen av den givna vården att bli 
bristfällig då viktiga verktyg saknas. Genom en icke-komplett uppföljning minskar 
möjligheterna till visshet om vården bidragit till framsteg i den vårdade patientens 
hälsoprocess. Då ytterst få studier belyser ambulanspersonalens upplevda behov av 
uppföljning väcktes intresse att undersöka hur ambulanspersonalens behov av 
uppföljning ser ut, dess bakomliggande orsaker samt om det finns geografiska 
skillnader gällande uppföljningsbehov. 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka ambulanspersonalens behov av uppföljning av 
vårdade patienter med fokus på följande frågeställningar: 
 
 Vilka orsaker finns bakom behovet att följa upp och hur ofta följs vårdade 

patienter upp? 
 
 Vilka hinder samt vilka för- och nackdelar finns med att följa upp tidigare 

vårdade patienter? 
 
 Varierar behovet av uppföljning hos ambulanspersonal i storstad mot mindre 

stad och finns skillnader i uppföljningsbehov gällande yrkeserfarenhet? 
 
METOD 
Studien genomfördes som en enkätbaserad kvantitativ tvärsnittsstudie. En kvantitativ 
metod är lämplig att använda för att undersöka hur frekvent förekommande ett fenomen 
var (Trost 2012, s. 23; Polit & Beck 2004, s. 19). En tvärsnittsstudie är lämplig för att 
beskriva egenskaper hos en viss grupp vid en viss tidpunkt (Olsson & Sörensen 2011 s. 
45).  
 

Urval 
Ett riktat bekvämlighetsurval gjordes genom att tre olika ambulansverksamheters chefer 
kontaktades och informerades om studien och samtliga chefer gav sitt samtycke till 
studiens genomförande. 
 
Samtliga stationer tillhörande ambulansverksamhet i en storstad i västra Sverige samt 
två stationer lokaliserade i mindre städer med ett omfattande glesbygdsområde som 
arbetsfält inkluderades i studien. Dessa stationer valdes för att kunna jämföra samt 
undersöka eventuella skillnader gällande behov av uppföljning mellan storstad och 
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glesbygd. Enhetschefer uppgav antal anställd personal på berörda stationer. Under 
perioden 21/1-23/1 2014 delades 160 enkäter ut fördelade på samtliga stationer 
tillhörande storstad samt 30 enkäter vardera till de två mindre städernas stationer.  
 

Enkät 
Enkäten, se Bilaga 1, hade sin grund i en enkät som användes i tidigare examensarbeten 
(Bjerså 2007; 2011) där syftet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors behov av 
att följa upp utskrivna patienter. Denna enkät har ej validitets- och reliabilitetstestats 
men då författarna ej funnit något validerat mätinstrument modifierades och anpassades 
den tidigare använda enkäten för ambulanspersonal. En fråga adderades inledningsvis 
vilket innebar att enkäten bestod av tolv frågor. Enkätens första del innehöll 
demografiska data som kön, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet inom 
ambulansverksamhet. Andra delen innehöll en kombination av bundna och öppna 
frågor.  
 
En provenkät testades på åtta sjuksköterskor yrkesverksamma inom 
ambulanssjukvården, vilkas svar ej användes i studien. Därefter genomfördes justering 
av layout och design, till den färdiga enkäten. Provenkätens syfte var att kontrollera 
frågornas validitet och att enkätens innehåll motsvarade studiens syfte (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 124).  
 

Datainsamling 
Samtliga yrkeskategorier verksamma i ambulanssjukvården och som bemannar 
ambulanser i respektive verksamhet ombads besvara enkäten. Efter uppgift från 
enhetschef angående antal medarbetare som kunde delta i studien distribuerades 
enkäter. Till varje enkät ingick ett försättsblad (Bilaga 1) innehållande information om 
studien, dess syfte, tillfrågande om deltagande, att deltagandet var frivilligt samt att 
svaren behandlas konfidentiellt. Vidare innehöll försättsbladet namn och 
kontaktuppgifter till ansvariga för studien. 
 
I samtliga verksamheter fungerade en enhetschef som kontaktperson som hjälpte till 
med administrering av enkäter samt påminnelser. Enkäterna distribuerades till samtliga 
stationer i storstad (9 st.) genom besök och placerades på respektive expedition. Till 
stationerna i de mindre städerna skickades enkäterna med postombud till 
kontaktpersoner som ansvarade för administrering av enkäterna. I storstad ombads 
besvarade enkäter placeras i en insamlingslåda på expeditionen och på de två mindre 
stationerna samlade kontaktpersoner in besvarade enkäter. Påminnelse till 
kontaktpersoner för att informera och påminna medarbetare om att besvara enkäten 
genomfördes, både per telefon och via e-post, en respektive två veckor efter utlämning. 
Däremellan besöktes stationer i storstad för att påminna medarbetare om att fylla i 
enkäter. Avslutad inlämningstid var tre veckor efter initial administrering, då enkäter i 
storstad samlades in samt att kontaktpersoner i de två mindre städerna sände enkäterna 
åter med postombud. Enkäterna var kodade avseende vilken verksamhet de svarande 
tillhörde för att kunna jämföra ambulanspersonalens behov av uppföljning 
verksamheterna emellan.  
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Bortfallsanalys 
För att undersöka respondenternas representativitet för målgruppen genomfördes en 
bortfallsanalys. Kontakt togs med respektive verksamhets Human Resource avdelning 
som bidrog med statistiskt underlag.  
 
Den svarande ambulanspersonalens ålder och kön jämfördes med all verksam 
ambulanspersonal inom de tre verksamheterna. Det var inte möjligt att få statistik över 
de som ej besvarade enkäten och inte heller för urvalet. Någon statistik över regionens 
ambulanspersonal fanns ej att tillgå. Socialstyrelsen (2013) hade enbart statistik över 
antal ambulanssjuksköterskor men ej beträffande ambulanssjukvårdare och 
sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården. 
 
Medelåldern för deltagarna i studien var signifikant (p=0,025) lägre i jämförelse med 
totalpopulationen av ambulanspersonal vid de inkluderande stationerna. Det förelåg 
ingen signifikant skillnad (p=0,357) i könsfördelning mellan respondenterna i studie i 
jämförelse med populationen, se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Demografi över studiens deltagare och de tre verksamheternas population av ambulanspersonal. 

  

Kön Ålder (år) Erfarenhet (Medelvärde i arbetsår) 

Kvinnor Män Medel 20-29 30-39 40-49 >50 
Sjuk- 

sköterska  

(n=99) 

Specialist- 

sjuksköterska   

(n=73) 

Inom  

ambulanssjukvård 

(n=114) 

Deltagare i studien  
(n=116) 32% 68% 39 år 11% 43% 30% 16% 9,4 år 5,8 år 8,9 år 

All anställd 
ambulanspersonal 
på de tre 
verksamheterna 
(n=627) 

36% 64% 41 år 10% 37% 34% 20% 

 
Dataanalys 
Data sammanställdes i Microsoft Excel® och statistiska analyser gjordes i IBM SPSS 
version 21.0 ®. Signifikansnivån sattes vid p<0,05 och konfidensgraden till 95 % 
(Ejlertsson 2005, s. 138). Fritextsvar har sammanställts och kategoriserats i teman 
(Ejlertsson 2005, s. 111).  
 
Vid analys av nominaldata har jämförelser av fördelning genomförts med Chi-2 
Goodness-of-fit (korstabeller). One sample t-test användes för att analysera 
medelvärdesskillnader mellan storstad och glesbygd avseende arbetslivserfarenhet inom 
ambulanssjukvården och ålder. För att beräkna aktuella samband där jämförelser 
innefattade minst en variabel av ordinaldata har Spearmans rang-
korrelationskoefficients använts. Gränsvärden sattes till <0,3 för svag korrelation, 0,3 – 
0,7 för måttlig korrelation och >0,7 som stark enligt Watson (2008, s. 372). Friedmans 
test användes för att jämföra behovet av uppföljning mot hur ofta uppföljning 
genomfördes. För bortfallsanalys och jämförelse mellan studiens stickprov och 
populationen användes one sample t-test för ålder och Chi 2 Goodness-of-fit för 
könsfördelning. 
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Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
innefattas inte examensarbeten vid universitet eller högskola på grund- eller avancerad 
nivå av krav på etisk prövning. Studien har godkänts genom informerat samtycke av 
verksamhetschef samt vårdenhetschefer i respektive ambulansverksamhet. Deltagarna i 
studien fick, genom försättsblad till enkäten (Bilaga 1) information om studien, dess 
syfte och tillvägagångssätt. Försättsbladet innehöll även tillfrågande om deltagande, 
information att deltagandet var frivilligt samt att svaren behandlas konfidentiellt då inga 
namn eller personuppgifter behandlats och enkäter endast var kodade till verksamhet 
och ej till person. Vidare innehöll försättsbladet namn och kontaktuppgifter till 
ansvariga för studien. 
 

RESULTAT 
Av totalt 220 distribuerade enkäter till elva olika ambulansstationer inom tre olika 
ambulansverksamheter, besvarades 116 enkäter vilket innebar en total svarsfrekvens 
motsvarande 53 %. Svarsfrekvensen för respektive verksamhet var mellan 40 % till 56 
%. Respondenterna var enligt yrkesfördelning: ambulanssjuksköterskor (n=48; 41 %), 
sjuksköterskor (n=26; 22 %), ambulanssjukvårdare (n=15; 13 %), annan 
specialistutbildning (n=11; 9 %) och personal med dubbla specialistutbildningar (n= 16; 
14 %).  

Behov av uppföljning, orsaker till uppföljning och sätt att följa upp 
Tabell 2. Jämförelse mellan storstad och glesbygd. m= antal respondenter där information saknas (missing).   
Kolumn1 Storstad  Glesbygd p-värde angivet om <0,2 

Ålder, medelår 37 (n=88) 44 (n=27) 0,0001 

Yrkeserfarenhet som sjuksköterska (n=99) 9  (n=75) 12 (n=23) 0,036 

Yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska (n=73) 5 (n=57) 7 (n=16) 0,102 

Yrkeserfarenhet, ambulanssjukvård 7 (n=87) 14 (n=27) 0,0001 

Kön, % män 69 67   

        

Behov av uppföljning Storstad (n=89) Glesbygd (n=27)   

Antal personal som såg behov av uppföljning 87 26   

        

Sätt att följa upp (flera alternativ kunde väljas) (m= 1) Storstad (n=89) Glesbygd (n=27)   

Kontakt med sjuksköterska på akutmottagning 69 22   

Annat sätt 39 2 0,001 

Besöka patienten på akutmottagning eller vårdavdelning 17 7   

Kontakt med sjuksköterska som vårdar patienten 9 9 0,004 

Kontakt med läkare som vårdar patienten 8 7 0,022 

Ingen uppföljning alls 6 5 0,067 

Läser i patientens journal 1 1   

        

Orsaker till behov av uppföljning (flera alternativ kunde väljas) Storstad (n=89) Glesbygd (n=27)   

Öka kunskap och bli en bättre vårdare 76 23   

Rätt medicinska åtgärder 70 19   

Utveckla yrkesroll 64 16   

Rätt omvårdnadsåtgärder 27 11   

Utveckla vård och rutiner i ambulansen 26 10   

Medkänsla för patienten 10 3   

Annat 4 2   

        
Behov att följa upp specifik patientgrupp (flera alternativ 
kunde väljas) (m=1) Storstad (n=89) Glesbygd (n=27)   

  38 5 0,058 
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Ambulanspersonal med glesbygd som arbetsfält var äldre och mer yrkeserfarna än 
personalen i storstad. Majoriteten av alla respondenter hade behov av uppföljning av 
vårdade patienter. Det var vanligare att tillämpa uppföljning via kontakt med ansvarig 
sjuksköterska eller läkare som vårdar patienten på glesbygden. I storstad var det mer 
frekvent förekommande att personalen använde sig av annat sätt att följa upp som via 
ambulansläkare eller via ambulansjournal.  
 
Nästan två femtedelar av respondenterna (37 %; n=43/115) svarade att det fanns 
patientgrupper som väckte ett större behov av uppföljning. Diffusa och oklara fall, det 
vill säga där det inte var givet för ambulanspersonalen vad som drabbat patienten, var 
den vanligaste patientgruppen (17 %; n=20/115), se Figur 2.  
 

 
Figur 2. Patientgrupper som genererar större behov av uppföljning, (n=43) 

 
Betydelse av uppföljning och faktisk genomförd uppföljning 
Nästintill alla respondenter (97 %; n=113/116) skattade det som av betydelse eller av 
största betydelse att ha möjlighet att följa upp tidigare vårdade patienter, se Figur 3. 
 

 
Figur 3. Betydelse av möjlighet att följa upp tidigare vårdad patienter, (n=116) 
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Respondenternas svar visar att behovet av att följa upp var högre än deras faktiska 
uppföljning (p<0,001). Tre femtedelar (58 %; n=67/116) av ambulanspersonalen 
skattade att de hade ett behov av att följa upp minst en till två gånger per vecka till 
skillnad från en tiondel (12 %; n=14/116) som genomförde uppföljning i samma 
utsträckning, se Figur 4. 
 

Figur 4. Frekvens av behov och faktiskt genomförd uppföljning, (n=116). 
 

Hinder, för- och nackdelar med uppföljning 
Drygt hälften (52 %; n=56/108) av den tillfrågade ambulanspersonalen svarade att de 
hade möjlighet att följa upp vårdade patienter. Det fanns inga statistiskt signifikanta 
geografiska skillnader (p=0,264), mellan storstad och glesbygd gällande möjlighet till 
uppföljning (storstad 55 %; n=45/82, glesbygd 42 %; n=11/26).  
 
De respondenter som inte hade möjlighet att följa upp (48 %; n= 52/108) upplevde 
hinder som begränsade deras möjlighet till uppföljning. Det mest förekomna hindret var 
sekretesslagen (38 %; n= 41/108) följt av arbetsbelastning (23 %; n=25/108), se Figur 5.  

 
Figur 5. Hinder för att följa upp vårdade patienter. Flera alternativ kunde anges, (n= 52). 
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Av de respondenter som uppgav att de blivit nekade information angående vårdad 
patients varande hade majoriteten (87 %; n=54/62) blivit nekade information med 
hänvisning till sekretesslagen. 
 
Ett fåtal respondenter (4 %; n=4/114) angav, i fritextsvar, nackdelar med uppföljning 
såsom inkräktande på patientens integritet samt att uppföljning kan innebära att 
”…engagemang och identifiering tar på den professionella distans som bör 
upprätthållas för att hålla i jobbet länge”.  
 
Majoriteten av respondenterna (85 %; n=98/115) upplevde nackdelar med att inte följa 
upp vårdade patienter. Av dessa angav 94 respondenter nackdelar och vissa angav flera, 
se Figur 6. Den vanligaste nackdelen ansågs vara brist på utveckling (56 %; n=64/115). 
En respondent svarade i fritext att utebliven uppföljning innebär: ”Total avsaknad av 
den främsta möjligheten till medicinsk kvalitetssäkring och reell kompetensökning i 
ambulanssjukvården”. Nästan två femtedelar (37 %; n=43/115) av respondenterna 
angav ovisshet om rätt behandling och åtgärder genomförts som en nackdel till att inte 
följa upp. En respondent svarade: ”Du kan felbehandla utan att veta om det”. 
 

 
Figur 6. Nackdelar med att inte följa upp vårdade patienter. Flera förslag kunde anges, (n=94). 
 
Åttiotre respondenter (72 %; n=116) angav förbättringsförslag för att underlätta 
uppföljning av vårdade personer inom den verksamhet de arbetade i (Tabell 3). Det 
mest återkommande förslaget var önskan om tillgång till sjukhusets journalsystem (32 
%; n=37/116) för att själva kunna genomföra uppföljning. Flera av dem som önskade 
tydligare rutiner eftersökte en utsedd person som var ansvarig för uppföljning inom 
verksamheten som ambulanspersonalen kunde vända sig till (40 %; n=4/10).   
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Tabell 3. Förbättringsförslag för att underlätta uppföljning av vårdade personer. Flera förslag kunde anges, 
(n=89).   

Förbättringsförslag för att underlätta uppföljning i verksamheten Procent 

Tillgång till sjukhusets journalsystem alternativt gemensamt journalsystem 32 % 

Uppföljning och utvecklad uppföljning via ambulansläkare 9 % 

Tydligare rutiner 9 % 

Se över sekretesslagar för att underlätta uppföljning 6 % 

Få uppföljning via ambulansjournalen 5 % 

Gemensam uppföljning i grupp 5 % 

Möjlighet att registrera patientens tillåtelse till uppföljning i journalen 3 % 

Mer tid avsatt för uppföljning 3 % 

Lättare att få kontakt med patienten via avdelningen 2 % 

Bättre kontaktnät med övrig verksamhet 1 % 

Erhålla uppföljning automatisk  1 % 

Direktlänk till patienten 1 % 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Datainsamlingen för denna studie genomfördes i form av enkät. Enkäten var inte 
validitets- eller reliabilitetstestad, vilket vore önskvärt. Dock hade den använts i två 
tidigare examensarbeten med syfte att studera intensivvårdssjuksköterskors behov av 
uppföljning på utskrivna patienter (Bjerså 2007; 2011). Enkäten omarbetades för att 
vara tillämpbar inom den prehospitala vårdkontexten då det inte fanns något validerat 
mätinstrument för att svara mot studiens syfte.  
 
Reliabilitet är ett mått på studiers precision och trovärdighet (Polit & Beck 2012, s. 175) 
samt sannolikheten att resultatet överensstämmer vid upprepade mätningar (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 123). Enkäten testades på åtta sjuksköterskor verksamma inom 
ambulanssjukvården. Resultatet av provenkäten visade att samtliga deltagare hade 
bevarat alla frågor vilket tolkades som att frågorna var förståeliga och stärkte enkätens 
reliabilitet och validitet (Ejlertsson 2005, s. 99-102). Med validitet avses att enkäten 
skall mäta det den är avsedd att mäta (Polit & Beck 2012, s. 175). Enkäten har använts 
vid flera tidigare examensarbeten men däremot har den inte använts inom den 
prehospitala vårdkontexten.  
 
Enkäten innehöll både slutna svarsalternativ och öppna frågor. Fördelar med slutna 
svarsalternativ är att de är tidseffektiva, lättanalyserade och enkla att dra slutsatser ifrån 
(Polit & Beck 2012, s. 298). Svar i fritext är mer tidsödande att bearbeta och analysera 
men kan även vara till stor hjälp vid analys då svaren ofta är nyansrika. Risker finns 
dock att respondenterna har svårigheter att uttryck sig i text och inte är villiga att avsätta 
tid för att besvara öppna frågor. Därför kan det interna bortfallet inom respektive fråga 
bli mycket stort vid den typen av frågor (Trost 2012, s. 72-76).  
 
Enkäten innehöll två öppna frågor, nummer sex och sju (Bilaga 1). På fråga sex var det 
24 respondenter som inte besvarade den ställda frågan utan påpekade istället att de inte 



 

 15 

blivit nekade information och därför exkluderades dessa svar. Risken fanns att den 
ställda frågan blev missförstådd eller att respondenterna ville poängtera att de inte blivit 
nekade information av patientansvarig sjuksköterska. På fråga sju exkluderades elva 
svar med anledning av att respondenterna ej angett förbättringsförslag vilket 
efterfrågades. På fråga fem valdes att exkludera svar från åtta enkäter på grund av 
tvetydiga svar. Respondenterna vars svar som exkluderades hade antingen svarat både 
”ja” och ”nej” på frågan eller svarat ”ja” men samtidigt uppgett hinder för uppföljning 
som var avsett för de som svarat ”nej”. Anledningen att dessa svar exkluderades, och 
inte hela resultatet på fråga fem, var att dessa endast utgjorde en begränsad del av den 
totala svarsfrekvensen på frågan. Risk fanns att tolkningen av definitionen ”ha 
möjlighet att följa upp” skiljer sig mellan respondenterna.  
 
Efter exkluderande av svar på de öppna frågorna var det interna bortfallet på fråga sex 
47 % och på fråga sju 28 %. I enlighet med Trost (2012, s.73) tolkas det interna 
bortfallet på de öppna frågorna som relativt litet. Fråga 12 var konstruerad med en 
negation vilket enligt Trost (2012, s. 82) kan försvåra för den svarande. Enligt hur 
frågan blivit besvarad tyder inget på att negationen bidragit till tolkningsfel eller har 
påverkat resultatet negativt. 
 
För att förbättra svarsfrekvensen (53 %) skickades påminnelse ut till samtliga 
verksamheter efter en respektive två veckor via kontaktpersoner samt att författarna 
besökte stationer för påminnelse i en av verksamheterna. Geografin tillät inte att besöka 
samtliga verksamheter för att informera om studien och påminna om att besvara enkäten 
vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen och även inställningen till enkäten. Vidare kunde 
ett större tidspanorama mellan utdelning och insamling av enkäterna möjligen förbättrat 
svarsfrekvensen. Då genomförandet av studien skedde inom tidsramarna för en 
utbildning var tiden begränsad.  
 
Normalt är svarsfrekvensen mellan 50-75 % (Trost 2012, s. 147). Då svarsfrekvensen 
var 53 % genomfördes en bortfallsanalys för att se om de som besvarat enkäten var 
representativa för totalpopulationen av ambulanspersonal vid de inkluderade 
stationernas verksamheter. Bortfallsanalysen genomfördes för att se om svarsfrekvensen 
påverkat utfallet av studien och i så fall hur. Respondenterna i denna studie var 
representativa i jämförelse med populationen beträffande kön medan medelåldern hos 
respondenterna var lägre i jämförelse mot urvalet. Detta kan bero på att i studien var det 
en signifikant åldersskillnad mellan ambulanspersonal i storstad och glesbygd. I 
jämförelsegruppen var det procentuellt mer ambulanspersonal från verksamheterna i 
glesbygd än i studien vilket kan ha påverkat resultatet.  
 
Ett riktat bekvämlighetsurval genomfördes då deltagarna i studien var yrkesverksamma 
inom tre olika ambulansverksamheter tillhörande samma landstingsregion. Samtliga 
yrkeskategorier som bemannar ambulanser tillfrågades att delta i studien för att kunna 
studera likheter och skillnader i upplevt behov av uppföljning. En av verksamheterna 
tillhörde och hade storstad som arbetsfält medan de två andra verksamheterna tillhörde 
mindre städer med omfattande glesbygdsområde som arbetsfält. I storstaden var 
samtliga stationer inom verksamheten representerade i studien medan en station vardera 
i de två verksamheterna i mindre städer var representerade.  
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Resultatdiskussion 
Majoriteten av deltagarna i studien hade ett behov att följa upp tidigare vårdade 
patienter. Detta behov kunde inte sättas i relation till verksamhet, kön eller 
yrkeserfarenhet. Den vanligaste orsaken till behovet av uppföljning var att 
respondenterna vill öka sin kunskap för att bli bättre vårdare. Ett resultat som 
överensstämmer och bekräftas av tidigare examensarbete av Forsberg och Garhed 
(2009, s 18). Respondenternas syn på att uppföljning är ett verktyg för lärande och 
utveckling är i enlighet med tidigare studier (Harrahill & Gunnels 1999, s. 244; Mock et 
al. 1997, s. 145; Larsson & Engström 2013, s. 201; Abelsson & Lindwall 2012, s. 73; 
Jamtvedt et al. 2006, s. 2). En annan vanlig orsak till behovet var viljan att veta om rätt 
medicinska åtgärder genomfördes (77 %) vilket skattades betydligt högre än viljan att 
veta om rätt omvårdnadsåtgärder genomfördes (33 %). Detta kan härledas till att 
ambulanssjukvården är präglat av ett medicinskt dominerat perspektiv men visar även 
att det omvårdnadsvetenskapliga perspektivet inom ambulanssjukvården behöver 
stärkas (Wireklint Sundström 2005, s. 150). En jämförelse kan göras med studier på 
intensivvårdssjuksköterskors behov av uppföljning (Bjerså 2007, s. 16; 2011, s. 12) där 
viljan att veta om rätt omvårdnadsåtgärder genomfördes värderades högre. Att 
ambulanspersonal ej ville veta om rätt omvårdnadsåtgärder genomfördes lika ofta som 
de medicinska åtgärderna står i kontrast till Orlandos teori (Schmieding 1993, s. 3) 
vilken lyfter fram att fokus bör vara inriktat på patientens subjektiva upplevelse av 
behov i större utsträckning än patientens medicinska diagnos. Det är oklart varför 
respondenterna prioriterade det medicinska förhållningssättet då 65 % av dem samtidigt 
var specialistutbildade sjuksköterskor med fördjupade kunskaper inom 
omvårdnadsvetenskap. En anledning till denna prioritering kan vara att den studerade 
ambulanspersonalen under vårdmötets varande har möjlighet att i interaktionen med 
patienten förstå, tolka och utvärdera de utförda omvårdnadsåtgärderna (Schmieding 
1993, s. 12-19). Intensivvårdssjuksköterskor har möjlighet att följa patienters utveckling 
under en längre vårdtid i jämförelse med ambulanspersonalens vårdmöte med patienter 
vilket kan vara en förklaring till att ambulanspersonal har ett större behov av 
uppföljning angående medicinska åtgärder.  
 
Ambulanspersonalen i denna studie uttrycker tydligt ett behov av uppföljning och 
betydelsen av densamma, samtidigt som den faktiska uppföljningen inte genomförs i 
samma utsträckning. Enligt Orlando (1990, s. 70) bör sjuksköterskan kontinuerligt 
verka för att utvärdera sina omvårdnadshandlingar och sin funktion i relation till 
patientens hälsoprocess. Yura & Walsh (1988, s. 169) beskriver att vårdpersonal, genom 
utvärdering, kan bedöma om genomförda behandlingar hjälpt patienten. Det vanligaste 
sättet att genomföra utvärdering och uppföljning var via kontakt med sjuksköterska på 
akutmottagning. Det fanns skillnader i metoder att följa upp mellan ambulanspersonal i 
storstad och i mindre stad. I mindre stad var det vanligare att ambulanspersonalen 
tillämpade uppföljning genom att ta kontakt med läkare eller sjuksköterska som vårdade 
patienten. Det är oklart vad detta beror på men en anledning kan vara att 
igenkänningsfaktorn mellan personal är högre på mindre sjukhus. Samtidigt var ett 
vanligt förekommande hinder för uppföljning att ambulanspersonalen blev nekade 
information med hänvisning till sekretesslagen. Detta hinder kan vara en anledning till 
att uppföljning inte genomförs lika frekvent som ambulanspersonalen har behov av det. 
Andra vanliga hinder för uppföljning ansågs vara arbetsbelastning och tidsmässiga skäl. 
Dessa tre hinder för uppföljning överensstämmer med resultat från tidigare studier 
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(Bjerså 2011, Forsberg & Garhed, 2009). I den pågående utredningen om rätt 
information i vård och omsorg (SOU 2013:43) ges vårdpersonal rätt att använda 
patientinformation i uppföljningssyfte. Huvudsekreteraren och juristen bakom 
utredningen Patrik Sundström säger i tidningen Vårdfokus: ”Att varje enskild 
arbetsplats behöver ta fram tydliga regler för hur den här uppföljningen ska gå till” 
och ”Det ska inte vara upp till den enskilde att avgöra vad som är tillåtet, utan det skall 
finnas tydliga regler för vad som gäller inom varje verksamhet” (Mirsch 2013). Enligt 
denna utredning har ambulanspersonalen rätt att följa upp tidigare vårdade patienter 
med syfte till kompetensutveckling och kvalitetssäkring även om de inte längre är 
delaktiga i den direkta vården, dock är det arbetsgivarens ansvar att presentera hur 
uppföljningen skall gå till. Enligt en av de sex kärnkompetenserna gällande utbildning 
inom vårdens professioner skall sjuksköterskan kontinuerligt arbeta för att förbättra 
kvalitet och säkerhet och kunna tillämpa metoder för förbättringsarbete (Svensk 
sjuksköterskeförening 2010, s. 8-13). Problematiskt är dock att de 
ambulansverksamheter som respondenterna i denna studie tillhör inte har några tydligt 
utarbetade rutiner och metoder för hur uppföljningen ska gå tillväga. Utifrån detta 
resultat bör verksamheterna tolka lagtexten och skapa uppföljningssystem som är 
juridiskt befogade och tillämpningsbara för ambulanspersonalen.  
 
De respondenter som uppgav att de hade möjlighet till uppföljning var beroende av 
antingen personal på akutmottagning, vårdavdelning eller av ambulansläkare. 
Uppenbarligen har ambulansläkare i storstad möjlighet att läsa vårdade patienters 
journaler för att ge uppföljning till sina medarbetare. Det är oklart om denna 
uppföljning enbart är medicinsk. Ambulansläkaren tolkas ha, en av verksamheten given, 
sanktionerad rättighet att göra detta. Huruvida sjuksköterskor på akutmottagning eller 
vårdavdelning har befogenhet att läsa patientjournaler i syfte att ge ambulanspersonal 
uppföljning är oklart men förefaller osannolikt. Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) 
beskrivs att ”den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter 
om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten”. Det beskrivna 
uppföljningssättet innebär att sjuksköterskor på akutmottagning eller vårdavdelning 
riskerar brott mot sekretessen vilket möjligtvis kan undvikas om ambulanspersonal har 
tillgång till ett välfungerande uppföljningssystem.  
 
Drygt hälften av respondenterna skattade att de inte hade möjlighet till uppföljning. 
Samtidigt har nästan alla respondenter uppgett metoder de använt vid uppföljning. Det 
blir därför svårt att tolka resultatet för den studerade ambulanspersonalens möjligheter 
att följa upp patienter då merparten av dem uppenbarligen uppger sig ha möjlighet till 
detta. En kluvenhet som kan tänkas bero på att det råder oklarheter gällande hur 
uppföljning definieras och förväntas genomföras. Det förefaller intressant att ingen som 
besvarat enkäten uppger att de har möjlighet till att få passiv uppföljning utan det krävs 
av ambulanspersonalen att de aktivt söker den. I storstad skattade sig cirka hälften av 
respondenterna ha möjlighet till uppföljning. En del av dessa beskrev en av 
organisationen given möjlighet till uppföljning genom att i ambulansjournalen markera 
en ruta för uppföljning som ambulansläkare senare delger. Medan en del beskrev att de 
fick uppföljning av ambulansläkare. Huruvida det är två olika tillvägagångssätt för 
uppföljning som beskrivs eller om samma uppföljningssätt åsyftas är oklart. En tidigare 
studie (Hansen & Ringstedt 2008, s. 3532) visar att det är fördelaktigt att erhålla 
uppföljning av person med högre kompetens. Verksamheten har uppenbarligen ett 
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uppföljningssystem som dock endast hälften av medarbetarna verkar känna till. Något 
liknande uppföljningssystem verkar inte finnas tillgängligt för ambulanspersonalen med 
glesbygd som arbetsfält. Enligt Duffield, Roche, Blay och Stasa (2011, s. 30) förbättras 
medarbetarnas arbetsmiljö om verksamhetens ledning rådslår med dem och erbjuder 
feedback. I tidigare studier har ambulanssjuksköterskor uttryckt behov av ett 
uppföljningssystem (Larsson & Engström 2013, s. 201; Abelsson & Lindwall 2012, s. 
73) vilket, enligt respondenterna i storstad, till viss del numera tillämpas om än ej helt 
funktionellt. Majoriteten av respondenterna som använde uppföljningssystemet i 
storstad var under 40 år. Huruvida detta är en generationsfråga, om det beror på otydliga 
rutiner inom organisationen eller beror på andra faktorer är oklart. Vidare undersökning 
avseende positiva respektive negativa effekter av uppföljningsrutiner i storstad behövs 
för att vidareutveckla och skapa ett funktionellt uppföljningssystem.  
 
En stor del av ambulanspersonalen som uppgav förslag på förbättringar för att 
underlätta uppföljning önskade tillgång till sjukhusets journalsystem alternativt ett 
gemensamt journalsystem. Detta hade inneburit att ambulanspersonalen på egen hand 
kan följa upp vårdade patienter utan att vara beroende av annan part. Ett annat förslag 
var att det skulle finnas en utsedd ansvarig person för uppföljning. Detta skulle kunna 
vara en tänkbar åtgärd om tillgång till sjukhusets journalsystem alternativt ett 
gemensamt journalsystem inte är möjlig för ambulanspersonalen. Den ansvariga för 
uppföljning skulle då, i likhet med den funktion Harrahill & Gunnels (1999, s. 245) 
kallar critical response nurse, kunna tillgodose ambulanspersonalens behov av 
uppföljning. Möjligtvis skulle det minska klyftan mellan hur ofta ambulanspersonalen 
har ett behov av att följa upp och hur ofta de faktiskt följer upp vårdade patienter. 
 
Den nackdel som flest respondenter angav vid utebliven uppföljning ansågs vara bristen 
på utveckling. Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005, 
s. 13) skall sjuksköterskan ha förmåga att kontinuerligt verka för kompetensutveckling. 
Resultatet i denna studie tyder på engagemang till, och en vilja att utvecklas bland 
ambulanspersonalen där uppföljning ses som ett verktyg för detta. Med uppföljning får 
ambulanspersonal tillfälle att reflektera över sitt agerande i vårdsituationer. Mcbrien 
(2007, s. 133) visar att reflektion och utvärdering av tidigare vårdade patienter kan leda 
till utveckling och ny kunskap som gynnar omhändertagandet av framtida patienter. En 
möjlig åtgärd för att ge ambulanspersonalen möjlighet till detta vore avsatt arbetstid för 
uppföljning eller ett mer effektivt uppföljningssystem som inte är tidskrävande. 

Konklusion 
Denna studie visar att det finns ett behov av uppföljning bland ambulanspersonal och 
viljan att utvecklas är den främsta bakomliggande orsaken. Dock sker uppföljning mer 
sällan än vad behovet av uppföljning yttrar sig, och beror på hinder som sekretess, tid 
och arbetsbelastning. Fördelar med att få uppföljning anses vara möjlighet till 
kompetensutveckling och att få vetskap om att rätt behandling genomfördes.  
 
Knappt några nackdelar med uppföljning identifierades. Skillnader angående behov av 
uppföljning gällande personal i storstad och mindre stad kunde inte påvisas. Däremot 
kunde skillnader ses mellan storstad och mindre stad gällande sätt att följa upp tidigare 
vårdade patienter.  
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Kliniska implikationer 
Denna studies resultat ses som ett argument för att utveckla och tydliggöra ett väl 
fungerande uppföljningssystem som kan svara an mot ambulanspersonalens behov av 
uppföljning. Verksamheter bör se över rutiner för hur uppföljning skall tillämpas, 
utifrån utredningen om rätt information i vård och omsorg, så att den enskilde 
medarbetaren kan bedriva uppföljning utan tvivel på om sekretessöverträdelser sker.  
 
Det är tydligt att ambulanspersonalen i denna studie saknar goda förutsättningar för att 
utvärdera och följa upp vårdade patienter i enlighet med omvårdnadsprocessens sista 
fas. Detta kan utgöra en risk för att ambulanspersonalens kompetensutveckling hämmas 
och att förutsättningarna för utveckling av de sex kärnkompetenserna påverkas negativt. 
 

Förslag till framtida forskning 
Vidare studier, både kvantitativa och kvalitativa, angående behovet av uppföljning 
behövs såväl inom den prehospitala vårdkontexten som inom övriga områden. Framtida 
forskning bör undersöka vad genomförd uppföljning får för konsekvenser för såväl 
patienter som personal som förslagsvis genomförs med kvalitativ ansats.  
 
Förslagsvis kan den prehospitala organisationen beforskas för att studera hur 
organisationen kan möjliggöra uppföljning för medarbetarna med hänsyn till ekonomi 
och juridik. Ett välfungerande uppföljningssystem bör ge vinster till både organisation, 
ambulanspersonal och patienter.  
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ENKÄTKOD: 
 

 
KRYSSA FÖR DET/DE ALTERNATIV SOM DU FINNER STÄMMER BÄST ÖVERENS 

 

� KVINNA  

� MAN 

Vilket år är Du född? _________ 

Vilken utbildning har du?  

� AMBULANSSJUKVÅRDARE 

� SJUKSKÖTERSKA 

� AMBULANSSJUKSKÖTERSKA  
ANNAN SPECIALISTUTBILDNING? ___________________________ 

Vilket år tog Du sjuksköterskeexamen? _________ 

Vilket år tog Du specialistsjuksköterskeexamen? _________ 

Hur många hela år har Du arbetat inom ambulanssjukvården? _________ 

 

 

1. Har Du som ambulanspersonal behov av att följa upp patienter Du vårdat? 
� JA 

� NEJ 
 
2. Vilket/vilka är de vanligaste sätten för Dig att följa upp en patient på? 
� GENOM ATT BESÖKA PATIENTEN PÅ AKUTMOTTAGNING/VÅRDAVDELNING 

� VIA KONTAKT MED SJUKSKÖTERSKA PÅ AKUTMOTTAGNINGEN 

� VIA KONTAKT MED SJUKSKÖTERSKAN SOM VÅRDAR PATIENTEN 

� VIA KONTAKT MED LÄKAREN SOM VÅRDAR PATIENTEN 

� LÄSER I PATIENTENS JOURNAL 

� ANNAT SÄTT:___________________________________________________________________ 

� INGEN UPPFÖLJNING ALLS 
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3. Vilken/vilka är de vanligaste orsakerna till att Du har ett behov av att följa upp 
patienter som Du vårdat i ambulansen? 

� FÖR ATT TA REDA PÅ OM RÄTT MEDICINSKA ÅTGÄRDER UTFÖRDES 

� FÖR ATT TA REDA PÅ OM RÄTT OMVÅRDNADSÅTGÄRDER UTFÖRDES 

� ATT UTVECKLA VÅRDEN OCH RUTINERNA I AMBULANSEN 

� AV MEDKÄNSLA FÖR PATIENTEN 

� FÖR ATT UTVECKLA MIN YRKESROLL 

� FÖR ATT ÖKA MIN KUNSKAP OCH BLI EN BÄTTRE VÅRDARE 
ANNAT:___________________________________________________________________________ 

� VET EJ 

� EJ AKTUELLT 
 
4.  Är det någon patientgrupp som Du som ambulanspersonal har ett större behov 
av att följa upp efter överlämnande? 

� NEJ 

� JA 
VILKEN (t.ex. diagnos, barn, ålder, 
kultur):_____________________________________________________________________________ 

� EJ AKTUELL 
 
5. Har Du möjlighet att följa upp de patienter som Du vårdat i ambulansen och 
som Du har behov av att följa upp? 
� JA 

� NEJ 

� EJ AKTUELL 
Om NEJ, vilket/vilka är de vanligaste hindren för dig? 
� TIDEN 

� SEKRETESSLAGEN 

� VERKSAMHETENS OGILLANDE 

� PATIENTEN VILL INTE 

� ARBETSBELASTNING 

� STRESS 

� AKUTMOTTAGNINGENS/VÅRDAVDELNINGENS BEMÖTANDE 

� LÄKARNAS INSTÄLLNING  
ANNAT:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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6. Om Du blivit nekad information om en patient av ansvarig personal på 
akutmottagning/vårdavdelning, vilka skäl har då angetts? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Anser Du att det finns något i verksamheten som kan förbättras för att 
underlätta möjligheten att följa upp överlämnade patienter från ambulansen? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
8. Vilken betydelse har det för Dig att ha möjlighet att följa upp de patienter som 
Du vårdat i ambulansen? 
� AV STÖRSTA BETYDELSE 

� AV BETYDELSE 

� AV MINDRE BETYDELSE 

� INGEN BETYDELSE 
 
9. Hur ofta känner Du ett behov av att följa upp patienter som Du vårdat i 
ambulansen? 
� 3 ELLER FLER GGR/VECKAN 

� 1-2 GGR/VECKA 

� 1-2 GGR/MÅNADEN 

� 1-2 GGR/HALVÅRET 

� 1-2 GGR/ÅR 

� MER SÄLLAN ELLER INTE ALLS 

� VET EJ 
 
10. Hur ofta följer Du upp de patienter Du har ett behov av att följa upp efter att 
ha vårdat dem i ambulansen? 

� 3 ELLER FLER GGR/VECKAN 

� 1-2 GGR/VECKA 

� 1-2 GGR/MÅNADEN 

� 1-2 GGR/HALVÅRET 

� 1-2 GGR/ÅR 

� MER SÄLLAN ELLER INTE ALLS 

� VET EJ 
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11. Ser Du några nackdelar med att följa upp patienter som Du vårdat i 
ambulansen? 
� NEJ 

� JA 

� OM JA; VILKEN ÄR DEN STÖRSTA NACKDELEN? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
12. Ser Du några nackdelar med att inte följa upp patienter som Du vårdat i 
ambulansen? 
� NEJ 

� JA 
OM JA; VILKEN ÄR DEN STÖRSTA 

NACKDELEN?_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
För att resultatet av undersökningen skall bli så bra som möjligt är det viktigt att alla 
frågor i enkäten besvaras. Titta därför igenom enkäten så att ingen fråga är glömd. 
 
 
Tack för att Du tog dig tid och deltog i undersökningen! 
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