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Abstrakt 

Bakgrund: Att hänvisa patienter till adekvat vårdnivå ingår i 

ambulanssjuksköterskors arbetsuppgifter. Det är dock ingen enkel uppgift och 

tidigare forskning visar att det ofta är förenat med en känsla av otrygghet. Under 

hösten 2018 inleddes en samverkan mellan en ambulansorganisation i södra Sverige 

och 1177 vårdguiden, med målet att stärka sjuksköterskors trygghet vid hänvisning 

av patienter från ambulanssjukvård till egenvård. I samverkan ingick ett nytt 

beslutsstöd samt ett uppföljningssamtal för patienterna via 1177 vårdguiden. Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur sjuksköterskor upplever 

hänvisning av patienter från ambulanssjukvård till egenvård vid samverkan med 

1177 vårdguiden. Metod: En mixad metod med kvantitativa enkäter och kvalitativa 

intervjuer med en förklarande sekventiell design har använts. Resultat: Resultatet 

visar på en positiv förändring av hur sjuksköterskorna upplever hänvisning av 

patienter till egenvård, efter utbildningsinterventionen upplever de en ökad trygghet. 

De upplever det tryggt både för sig själva och för patienterna att en tredje part följer 

upp och kontrollerar utförda bedömningar, därigenom erfar de trygghet i ett delat 

ansvar. Konklusion: Ett mångdimensionellt beslutsstöd, att patienterna får ett 

uppföljande samtal samt att bedömningen blir kontrollerad, är faktorer som samtliga 

bidrar till ökad trygghet för sjuksköterskorna. 

Nyckelord 

Trygghet, ambulanssjuksköterskor, upplevelser, egenvård, samverkan, 1177 

vårdguiden, hänvisning, mixad metod. 

  



 

Abstract 

Background: Referring patients to an adequate level of care is included in the 

assignments of ambulance nurses. However, it is not a simple task and previous 

research shows that it is often associated with a feeling of insecurity. In the fall of 

2018 a collaboration between an ambulance organization in southern Sweden and 

the 1177 care guide where introduced. The aim of the collaboration was to 

strengthen the nurses feelings of safety when referring patients from ambulance care 

to self-care. The collaboration included a new decision support system and a follow-

up call for the patients. Aim: The aim of the study was to explore and describe how 

nurses experience non-conveyance of patients who gets referred from ambulance 

care to self-care in collaboration with 1177 care guide. Method: A mixed method 

with quantitative surveys and qualitative interviews with an explanatory sequential 

design has been used. Results: The result shows a positive change in how the nurses 

experience referral of patients to self-care, after the training intervention they 

experience increased feeling of security. They find it safe both for themselves and 

for the patients that a third party follows up and verify the assessments, thereby they 

experiencing feeling of safety in a shared responsibility. Conclusion: A multi-

dimensional decision support system, that the patients receive a follow-up call and 

that the assessment is controlled, are factors that all contribute to increased feelings 

of safety for the nurses. 

Keywords 

Safety, ambulance nurses, experiences, self-care, collaboration, 1177 care guide, 

non-conveyance, mixed method. 
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1 Inledning 

Antalet ambulansuppdrag ökar årligen och de blir allt mer komplexa, inte minst på 

grund av fler multisjuka patienter. Samtidigt ökar även antalet vårdalternativ inom 

såväl öppen- som slutenvården där ambulanssjuksköterskan kan lämna av 

patienterna. Flera studier pekar på att det krävs stor kompetens hos sjuksköterskor 

inom ambulanssjukvård för att bedöma vilken vårdnivå patienten ska till. En del 

patienter som får en ambulans utlarmad är inte i behov av vård, vare sig inom 

öppen- eller slutenvården, och dessa patienter kan istället hänvisas till egenvård, 

vilket innebär att de bedöms kunna kvarstanna hemma. 

Att hänvisa patienter till egenvård kan vara förenat med flera problem. Dels hur 

patienten upplever situationen vad gäller bemötande, beslut och upplevelse av 

trygghet. Men också för att ambulanssjuksköterskans beslut många gånger är 

komplexa då de ska fattas snabbt och kanske med ytterst lite bakgrundsinformation 

om patienten, vilket kan bidra till otrygghet för både patienten och 

ambulanssjuksköterskan. 

I takt med att antalet ambulansärenden ökar, ökar även patientantalet som hänvisas 

till egenvård. Det, i kombination med, ovan nämnda komplexitet i bedömningen av 

patienter visar på att det finns ett behov av att utveckla beslutsstöd för 

ambulanssjuksköterskor vid hänvisning till egenvård. Det finns även ett stort behov 

av utvärdering och uppföljning av prehospitala bedömningar. Forskning kring 

sjuksköterskors upplevelser i samband med att patienter hänvisas från 

ambulanssjukvård till egenvård saknas till stor del, vilket motiverar studien som 

anses kunna bidra med ny kunskap inom området. 

2 Bakgrund 

2.1 Ambulanssjukvårdens mål 
Idag finns inga tydliga nationella mål eller beskrivningar för ambulanssjukvårdens 

verksamhet. Som all hälso- och sjukvård styrs, även ambulansorganisationen, av 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), vars huvudsakliga syfte och viktigaste 

paragraf innebär en god hälsa och vård på lika villkor åt hela befolkningen, och av 

patientlagen (2014:821), som anger att ”vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) ansvarar varje enskilt landsting eller region för att upprätta 

en plan för ambulansverksamheten i sitt geografiska område. Uppdraget för 

ambulansverksamheten i Region Kronoberg 2019 är att bedöma och så snart som 

möjligt behandla, transportera till enhet som kan ge behandling eller lotsa till 

adekvat vårdnivå. Övergripande mål för verksamheten 2019 är bland annat att 

tillgängligheten och kvaliteten ska vara god och att verksamheten ska ha effektiva 

och kvalitativa processer (Region Kronoberg, 2019). 
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2.2 Ambulanssjuksköterskans kompetensområde 
Ambulanssjukvården erbjuder idag allt mer avancerade behandlingsalternativ vilket 

gagnar patienterna, men även innebär att uppdragen tar längre tid då komplexa 

bedömningar och behandlingar ska genomföras (Bremer, 2016a). Arbetet inom 

ambulanssjukvården är komplext på många plan då arbetet ska utföras i skiftande 

miljöer, med många olika sjukdomstillstånd och många gånger med bristfällig 

information (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Detta ställer stora krav på ambulanssjuksköterskans 

kompetens för att kunna hantera alla varierande uppdrag. Wihlborg, Edgren, 

Johansson och Sivberg (2014) menar att ambulanssjuksköterskan behöver kunskap 

inom många kompetensområden däribland ledarskap, kommunikation och tekniska 

färdigheter. Även förmågan att kunna hänvisa patienter till en adekvat vårdnivå med 

hjälp av bedömningsverktyg samt att arbeta utefter riktlinjer, såväl lokala, regionala 

som nationella, framhålls som viktiga egenskaper. Även Bremer (2016a) belyser 

vikten av att ambulanssjuksköterskan har en förmåga att kunna arbeta utefter 

riktlinjer, lokala såväl som regionala. Även om riktlinjer följs och förmågan att 

använda beslutsstöd finns, visar forskning att det ändå är en svår uppgift för 

ambulanssjuksköterskan att hänvisa patienter till adekvat vårdnivå, inte minst på 

grund av den bristfälliga informationen om patienten och dess sjukdomshistoria som 

är ett återkommande problem i den prehospitala vården (Zorab, Robinson & 

Endacott, 2015). Forskning tyder även på att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

upplever sig sakna färdigheter och träning i att hänvisa patienter till egenvård 

(Höglund, Schröder, Möller, Andersson-Hagiwara och Ohlsson-Nevo, 2018) och en 

av ambulanssjukvårdens framtida utmaningar innebär att kunna hänvisa patienter till 

rätt vårdnivå i ett allt mer belastat sjukvårdssystem och samtidigt bevara 

patientsäkerheten och patientens trygghet (Bremer, 2016a). 

 

2.3 Patienten i prehospital vård 
Att tillkalla ambulans är ofta ett stort steg och svårt beslut för patienter att ta och 

ofta tillkallas ambulans när man inte ser någon annan utväg för att få hjälp. Det kan 

för patienten innebära både en känsla av rädsla och pinsamhet över att inte kunna 

hantera situationen på egen hand. När beslutet om att ringa efter en ambulans är 

taget kan vetskapen om att hjälp är på väg lindra både oro och smärta, men 

samtidigt kan känslor som ångest och ensamhet uppstå (Ahl, Nyström och Jansson, 

2006). 

Patienter i den prehospitala vården befinner sig i en utsatt och sårbar situation 

eftersom maktförhållandet mellan vårdare och patient inte är jämlikt. Patienterna är 

utsatta till följd av skada eller ohälsa och är beroende av ambulanspersonalens 

kompetens, vilket innebär att det är viktigt att ambulanspersonalen bjuder in 

patienten till delaktighet för att inte utöva ett maktmissbruk (Bremer, 2016b). 

Forskning visar att flera faktorer är avgörande för att patienter ska känna sig 

delaktiga, dels att ambulanspersonalen visar respekt för patientens individuella och 

unika upplevelser men även att de delar med sig av sin kunskap och information om 

vad som händer och vad som ska ske (Ahl & Nyström, 2012; Togher, Davy & 

Siriwardena, 2012). Att delge patienten information kan bland annat innebära att 
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föra en dialog om vilka olika vårdalternativ som anses lämpliga för den enskilda 

patienten. 

Att få andra alternativ till vårdnivå och inte bara akutmottagning som enda tänkbara 

destination upplevs av patienter som tryggt om ambulanspersonalen är säker, och 

upplevdes kunnig, på sin sak när de framförde sina argument och rekommendationer 

rörande vårdnivå. En del patienter har mindre bra upplevelser från akutmottagningar 

och genom att hamna på fel vårdnivå, fel avdelning, upplevde de sig objektifierade. 

Det är av stor vikt att patienter får vara delaktiga i beslut gällande sin vård för att 

undvika onödigt lidande. Genom att se hela människan, ta gemensamma beslut samt 

se till vad som är bäst för den enskilde patienten i den specifika situationen kan det 

åstadkommas (Rantala, 2015; Vicente, Castrén, Sjöstrand & Wireklint Sundström, 

2013). 

2.4 Hänvisningsprocess 
Innan ambulanssjuksköterskan kan hänvisa en patient till adekvat vårdnivå ska ett 

strukturerat omhändertagande genomföras. Det sker via en prehospital 

handlingsplan som består av fyra faser. Den första fasen består i att förbereda sig på 

vårdmötet genom att införskaffa så mycket information som möjligt om situationen 

och patienten. Då patient och ambulanssjuksköterska möts inleds den andra fasen, 

det prehospitala vårdmötet. Fasen innebär att identifiera patientens huvudsakliga 

problem, vilket görs via intervju och analys av patientens vitala parametrar. Därefter 

initieras eventuell behandling. Tredje fasen omfattar övervakning och behandling 

under transport till adekvat vårdinstans, samt överrapportering till densamma. När 

uppdraget är slutfört återställs utrustning och en utvärdering av uppdraget 

genomförs, därmed är den fjärde och sista fasen avslutad (Andersson Hagiwara & 

Wireklint Sundström, 2016). Beslut om lämplig vårdnivå tas när den andra fasen 

avslutats och patientens vårdbehov identifierats. 

Inom ambulanssjukvården ses en årlig ökning av antal uppdrag, de blir längre och 

mer komplexa. Denna ökning presenteras i statistik från Region Kronoberg där 

antalet ambulansuppdrag ökade från 20 515 uppdrag år 2014 till 22 427 år 2018 (R. 

Andersson, personlig kommunikation, 15 maj 2019). Då antalet ambulansuppdrag 

ökar och behovet av akutsjukvård tenderar att öka blir det allt viktigare att rätt 

patient hamnar på rätt vårdnivå, detta för att resurserna ska utnyttjas effektivt och 

patientens enskilda behov ska tillgodoses (Wireklint Sundström, Annetorp, 

Sjöstrand & Vicente, 2016). För att patientens behov ska tillgodoses krävs många 

gånger en samverkan mellan olika vårdinstanser, denna samverkan och samordning 

saknas till stor del idag. Utebliven samverkan kan leda till problem för patienten då 

ingen tar det fulla ansvaret (Norberg Boysen, 2017). Till sin hjälp tillgodose 

patientens behov och att finna rätt vårdnivå för patienten har 

ambulanssjuksköterskan beslutsstöd att grunda sina beslut i. Idag finns flera val till 

vårdnivå, allt från snabbspår vid höftfrakturer och hjärtinfarkter till primärvård och 

geriatriska avdelningar, men även att lämna en patient på hämtplatsen och ge råd om 

egenvård är en form av vårdnivå (Wireklint Sundström, Annetorp, Sjöstrand & 

Vicente, 2016). 
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2.4.1 Egenvård 

Idag finns ingen samlad definition av vad egenvård egentligen innebär. I en studie 

av Wilkingson och Whitehead (2009) framkom att egenvård bland annat innefattar 

förmågan att ta hand om sig själv och detta i sin tur är beroende av patientens 

kunskap, färdigheter och motivation. En äldre beskrivning av egenvård definieras av 

Tibblin (1980) som ”förebyggande, diagnostiska och behandlande åtgärder som 

människor utför på egen hand”. Socialstyrelsen (2017) beskriver egenvård som 

hälso- och sjukvårdsåtgärder som patienten på egen hand får utföra i hemmet. I en 

prehospital kontext kan egenvård innebära att inte transportera patienter till 

vårdinrättning, utan istället ge råd om hur de kan behandla sin sjukdom eller 

symptom på egen hand. Att ha förmågan att stimulera patienter till delaktighet och 

egenvård är även något som ingår i kompetensbeskrivningen för 

ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012) men Socialstyrelsen (2017) menar samtidigt att det 

finns risker med att hänvisa patienter till egenvård och därmed lägga över ansvaret 

för vården på patienten. Riskerna ligger i att det är upp till varje enskild legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal att bedöma vad som är egenvård och om patienten är 

förmögen att utföra egenvården på egen hand. 

Att patienter inte är i behov av att medfölja ambulanspersonal till vårdinrättning är 

inget nytt fenomen. Äldre siffror visar att åtta procent av alla inkommande larm i 

London 2005 utgjordes av äldre personer som ramlat och hela 40 procent av dessa 

hänvisades till egenvård (Snooks, Halter, Close, Cheung, Moore & Roberts, 2006). 

Mer aktuella siffror visar att 41 procent av alla ambulansärenden resulterade i 

hänvisning till annan vårdnivå än akutmottagning och 29 procent resulterade i att 

patienterna hänvisades till egenvård (O´Cathain, Jacques, Stone & Turner, 2018). 

Även i Region Kronoberg ses en ökning av antalet hänvisningar till egenvård. Enligt 

R. Andersson, IT-ansvarig inom ambulansorganisationen Region Kronoberg 

(personlig kommunikation, 15 maj, 2019), visar siffror från regionen att 1786 

patienter hänvisades till egenvård år 2015, jämfört med 2611 patienter år 2018. Det 

är en ökning med 46 procent. 

Forskning visar att det finns en komplexitet i att bedöma patienter, både vad gäller 

användandet av beslutsstöd men även då ambulanssjuksköterskor upplever sig sakna 

träning i att hänvisa patienter till egenvård (Zorab et al, 2015; Höglund et al, 2018).  

De möjliga följderna kan ses i Ebben et al (2017) studie, där 19 procent av 

patienterna som hänvisats till egenvård varit i behov av akutsjukvård inom 24-48 

timmar. I samma studie framkom även att 0,2-3,5 procent av patienterna, som 

bedömdes kunna kvarstanna hemma avled inom 24 timmar och upp till 0,3-6,1 

procent avled inom 72 timmar. 

2.4.2 Bedömningsverktyg 
Beslutsstöd i prehospital sjukvård har visat sig ha stor betydelse för 

ambulanssjuksköterskan då vården många gånger bedrivs i en ogynnsam miljö där 

tillgång till information om patienten till stor del saknas. Beslutsstöd används som 

hjälp för att kunna diagnostisera och följa vårdplaner, för att kunna ge en så god och 

patientsäkervård som möjligt. Användandet av beslutsstöd, då i form av riktlinjer 

och behandlingsanvisningar, är av yttersta vikt för att ambulanspersonalen ska 

kunna göra en strukturerad och patientsäker bedömning (Andersson Hagiwara & 
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Wireklint Sundström, 2016). Forskning visar att ambulanspersonal är positivt 

inställd till användandet av riktlinjer men dessa bör då vara i ett användarvänligt 

format för att de ska följas. I en studie av Andersson Hagiwara, Suserud, Jonsson 

och Henricson (2013) framkom att riktlinjer i pappersformat inte användes då de 

ansågs vara dåligt anpassade för prehospital miljö och därför inte nyttjades i den 

direkta patientkontakten utan snarare sågs som ett stöd innan och efter patientmötet. 

Enligt Dalton (2010) är ett datoriserat beslutsstöd en form av expertsystem som 

vägleder ambulanssjuksköterskan genom ett systematisk omhändertagande. 

Nuvarande forskning tyder på att användandet av datoriserade beslutsstöd både ökar 

följsamheten till riktlinjer, men samtidigt faktiskt även ökar patientsäkerheten 

(Andersson Hagiwara, Suserud, Andersson Gäre, Sjöqvist, Henricson och Jonsson, 

2014; Andersson Hagiwara, Sjöqvist, Lundberg, Suserud, Henricson och Jonsson, 

2013). 

Mycket fokus har under de senaste åren legat på att finna rätt vårdnivå för patienter. 

Det finns ett behov av att utveckla nya beslutsstöd som hjälper 

ambulanssjuksköterskan att finna rätt vårdnivå för patienten direkt, utan omvägar 

via exempelvis akutmottagningar. Nyttan för patienten av att komma till rätt 

vårdnivå ligger i ett minskat lidande, vilket i den här kontexten innebär vårdlidande 

(Vicente, Castrén, Sjöstrand & Wireklint Sundström, 2013). 

2.4.3 Befintligt beslutsstöd 
Befintligt beslutsstöd för hänvisning till egenvård i den undersökta regionen bygger 

på Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) som används för att 

identifiera patienters medicinska risker, det vill säga att identifiera de patienter som 

kan vänta på vidare vård utan risk för ytterligare komplikationer. Med hjälp av 

RETTS kategoriseras patienter enligt färgkoderna röd, orange, gul och grön, där röd 

indikerar den allvarligaste medicinska risken och grön den lägsta. Färgkoderna 

skapas genom en samlad bedömning utifrån patientens vitalparametrar samt 

symptombild. Med grön klassificering menas att patienten inte bedöms ha något 

livshotande tillstånd men kan ändå vara i behov av akutvård och i 25 procent av 

fallen även inneliggande vård (Widgren, 2012). 

Befintligt beslutsstöd fungerar som en checklista, där ett antal kriterier ska uppfyllas 

för att ambulanssjuksköterskan på eget bevåg ska kunna hänvisa patienter till 

egenvård. Ett av dessa kriterier är att patienten ska triageras grön enligt RETTS. 

Trots att befintligt beslutsstöd bygger på RETTS menar dock Widgren (2012) att 

RETTS som verktyg generellt inte bör användas till att avgöra vilken vårdnivå 

patienter ska hänvisas till då verktyget främst är till för att identifiera patienters 

medicinska risker samt avgöra hur lång tid patienten kan vänta på läkarbedömning. 

2.4.4  1177 Vårdguiden samt rådgivningsstöd webb 
Funktionen 1177 vårdguiden är en samlingsplats för tjänster och information som 

rör hälsa och vård. Patienter kan nå vårdguiden både via telefon och via nätbaserade 

tjänster. Funktionen är tillgängligt dygnet runt i hela landet och det är 

sjuksköterskor som svarar i telefon med syfte att ge vägledning och råd om vård 

(1177 vårdguiden, 2015). 

För att bedöma vårdbehov använder sig 1177 vårdguiden av beslutsstödet 

rådgivningsstöd webb (RGS) som är ett symptombaserat stöd som är framtaget 



 

6(33) 

 

främst för att användas av sjuksköterskor för att göra patientsäkra bedömningar. 

RGS kan användas i många olika verksamheter, däribland hemsjukvård och 

äldreomsorg, men även i ambulansverksamheten. Bedömningarna kan göras över 

telefon eller i direkta patientkontakter. I beslutsstödet finns cirka 180 medicinskt 

kvalitetssäkrade beslutsunderlag som stödjer sjuksköterskan i att utesluta och 

identifiera olika symptom. Det ger även sjuksköterskan stöd i att hänvisa patienten 

till rätt vårdnivå (1177 vårdguiden, 2017). 

2.5 Samverkan ambulansorganisation och 1177 vårdguiden 
Föreliggande studie ingår i ett större projekt som startade 2018 då en 

ambulansorganisation i södra Sverige inledde ett samarbete med 1177 vårdguiden. 

Innan projektets uppstart fick samtliga sjuksköterskor inom ambulansorganisationen 

i regionen besvara en enkät gällande deras erfarenheter av att hänvisa patienter till 

egenvård. Enkäten besvarades av 95 sjuksköterskor och resultatet presenteras i en 

magisteruppsats (Söderberg & Wiesel, 2019) under våren 2019. 

Deltagarna i vår föreliggande magisteruppsats är sex sjuksköterskor med adekvat 

specialistutbildning (anestesi och/eller ambulans), som för enkelhetens skull 

kommer att benämnas som sjuksköterskor i den kommande texten. Dessa sex 

sjuksköterskor är de som utgör urvalet i föreliggande studie. Projektet innebär att de 

patienter som hänvisas till egenvård av sjuksköterskorna kan få ett uppföljande 

samtal från en sjuksköterska på 1177 vårdguiden. Sjuksköterskorna har således 

möjlighet att erbjuda ett uppföljningssamtal om de finner det lämpligt utifrån 

patientens behov. När sjuksköterskorna har tagit beslut att egenvård är en lämplig 

vårdnivå för patienten, kan en kontakt tas med sjuksköterska på 1177 vårdguiden, i 

vilken det bestäms en lämplig tidpunkt för när denne ska ringa upp patienten. De 

sex sjuksköterskorna har under hösten 2018 fått utbildning i ett nytt beslutsstöd, 

RGS, som är det stöd 1177 vårdguiden använder. Sjuksköterskorna har själva fått 

välja om de vill använda sig av det redan befintliga beslutsstödet eller RGS. 

Möjligheten att erbjuda ett uppföljningssamtal var oberoende av vilket beslutsstöd 

som användes. 

Förestående studie ses som en pilotstudie i det övergripande projektet och syftar till 

att få en inblick i utfallet av ovan nämnda intervention. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Hälsa och lidande 
Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som bland annat innefattar att uppleva 

välbefinnande och att vara i stånd till att genomföra sina livsprojekt, stora som små. 

Hälsa inbegriper både biologiska, psykologiska och existentiella aspekter (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Ur ett livsvärldsperspektiv ses hälsa som ett tillstånd där 

människan upplever jämnvikt och en känsla av inre balans i förhållande till sina 

medmänniskor (Ekebergh, 2015b). Trots att hälsa många gånger associeras med 

välbefinnande finns det även en samhörighet mellan hälsa och lidande. Lidande kan 

uppfattas på olika vis, dels som något negativt och nedbrytande, men även som 

något positivt i bemärkelsen att det är en väg till personlig utveckling (Arman, 

2015). Både lidande och välbefinnande förekommer normalt i våra liv, det kan 
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förklaras som ett spänningsförhållande dem emellan, en sorts jämlikt och hanterbart 

förhållande. Vid hotande sjukdom blir det följaktligen en ojämn fördelning av de 

båda komponenterna (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att hälsa är starkt sammanbundet med 

fenomenet trygghet som även ingår i hälso- och sjukvårdslagen och alltså är något 

vården är förbunden att tillgodose patienten. 

3.2 Trygghet 
Trygghet är ett viktigt fenomen nära kopplat till begreppet hälsa och beskrivs enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) som en grundläggande känsla som är förbunden med 

självkänslan. Känslan av trygghet kan bero på faktorer som materiella förhållanden, 

miljö, relationer, kunskap och kontroll. Att förstå vårdares agerande kan bidra till en 

känsla av kontroll, känslan av kontroll grundar sig även i att exempelvis förstå sin 

sjukdom eller att veta att hjälp finns att tillgå. Trygghet kan delas in i en yttre och en 

inre trygghet, där den yttre tryggheten kan bestå av bland annat god miljö och 

förtroendefulla relationer. Den inre tryggheten består i sin tur av att känna mening 

och sammanhang. När patienter exempelvis drabbas av sjukdom uppstår otrygghet 

då patientens tillvaro hotas och individen skapar då en önskan om att återställa sin 

hälsa. Detta kan göras genom kunskap och information om vad som orsakat 

sjukdomen, man upplever sig då ha kontroll över situationen. Det är vårdarnas 

uppgift att tillgodose patienten den kunskapen och därmed hjälpa patienten att återfå 

sin trygghet (ibid.). Bremer (2016b) beskriver ett vårdmöte ur en prehospital 

synvinkel som en asymmetrisk relation där ambulanspersonalen har kunskapen och 

makten över patienten. Han menar att vårdaren har ett stort ansvar i att bjuda in 

patienten till delaktighet i mötet för att inte utöva maktmissbruk och orsaka 

vårdlidande för patienten, ett vårdlidande som i sin tur kan bidra till osäkerhet och 

otrygghet. 

3.3 Trygghet i vårdande möten 
I ambulanssjuksköterskans uppgifter i vårdmötet ingår, enligt 

kompetensbeskrivningen, att på ett stödjande och reflekterande sätt omhänderta 

sjuka och/eller skadade patienter och deras närstående. Vidare ingår att förebygga 

lidande och främja välbefinnande i, för patienten, den plötsligt förändrade 

livssituationen (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Vårdande möten kan vara olika långa, men oavsett tid 

i anspråk är syftet alltid att stödja och stärka patientens hälsoprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vårdvetenskapen utgår vanligen från patientperspektivet, men det 

utesluter inte vikten av att belysa hur vårdarna upplever ett möte med patienten. Det 

kan vara av extra värde att förstå hur patientens lidande och väg mot hälsa via 

hälsoprocesser upplevs av vårdarna. Om de inte själva upplever vårdandet och 

vårdmiljön som positiv kan detta medföra svårigheter för dem att ge patienten en 

god och hälsofrämjande vård. Det är därför viktigt att inrikta sig på vårdarens 

utsatthet och ohälsa som beror på arbetssituation och som därmed kan göra att 

undermåligt vårdande ges. Där vårdarnas beslut kan medföra stora konsekvenser för 

patienten ses en extra vinst av att belysa och analysera komplexa vårdsituationer 

som påverkat vårdaren och dennes handlingar. Med detta i åtanke ses 

vårdarperspektivet i förlängningen som något där patienten, hans eller hennes vård 

och situation gagnas (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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4 Problemformulering 

Inom ambulansverksamheten ses en årlig ökning av antalet uppdrag, de blir 

dessutom alltmer komplexa och tar mer tid i anspråk. Samtidigt som uppdragen blir 

fler har även kraven på ambulanssjukvården ökat och därmed kraven på 

ambulanssjuksköterskans kompetens i att kunna ge rätt behandling och hänvisa 

patienter till rätt vårdnivå. Forskning har visat att ett betydande antal patienter, som 

hänvisats till egenvård av ambulanspersonal, inom något dygn åter söker akutvård 

eller till och med avlider. Det ses även en ökning i antalet hänvisningar till 

egenvård. Med ett ökat antal hänvisningar till egenvård ökar även antalet potentiella 

felbedömningar, vilket kan bidra till ökad otrygghet för ambulanssjuksköterskorna. 

Om de upplever otrygghet i sin arbetssituation påverkar det kvaliteten på vården och 

därmed kan patientens hälsoprocess påverkas negativt. 

Den forskning som finns idag visar att ambulanssjuksköterskor upplever en 

otrygghet och oro för att ha fattat fel beslut om hänvisning till egenvård. Det finns 

bristfällig forskning om hur ambulanssjuksköterskor upplever det att hänvisa 

patienter till egenvård med uppföljning. Därför anses det viktigt att undersöka hur 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever hänvisning till egenvård vid 

samverkan med 1177 vårdguiden. Med samverkan avses i denna studie beslutsstödet 

RGS samt uppföljningssamtal. 

5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur sjuksköterskor upplever 

hänvisning av patienter från ambulanssjukvård till egenvård vid samverkan med 

1177 vårdguiden. 

• Hur upplevs hänvisningen då beslutsstödet RGS eller befintligt beslutsstöd 

används? 

• Hur upplevs hänvisningen då ett uppföljningssamtal via 1177 vårdguiden 

erbjuds? 

6 Metod 

6.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 
För att besvara studiens syfte har en mixad metod med kvantitativa enkäter och 

kvalitativa intervjuer använts, då det anses vara en fördel om både numerisk och 

textdata används för att reducera de två olika metodernas begränsningar samtidigt 

som styrkorna bibehålles. Borglin (2017) beskriver därför metoden som 

komplementär. En annan fördel med att använda en mixad metod är att 

trovärdigheten i studien stärks vid användandet av komplementära data. Nackdelen 

med metoden är att det är en relativt ny och oprövad metod inom området, den 

kräver även en hel del planering då viktiga besluts ska tas tidigt i förfarandet och 

kräver både kunskap- och metodkompetens. Mixad metod innebär således att både 

kvantitativ och kvalitativ design används (Borglin, 2017). Mixad metod består av tre 

faser där de två första innebär att kvantitativa och kvalitativa data samlas in och 
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analyseras, för att i tredje fasen integreras till en syntes (Creswell & Plano Clark, 

2011). I förestående studie bestod fas ett av insamling och analys av kvantitativa 

data. Fas två bestod av insamling och analys av kvalitativa data. I tredje fasen 

tolkades resultaten från de två första faserna till en syntes. I tabell 1 nedan 

presenteras den mixade metodens tre faser, enligt Creswell och Plano Clarks (2011) 

förklarande sekventiella design. 

 

Tabell 1. Översikt över den mixade metodens tre faser. 

Fas Data och datahantering Produkt 

1 Kvantitativ 

datainsamling 

 

 

 

Enkät (n=6) Numerisk data 

Kvantitativ 

dataanalys 

 

 

 

Frekvens 

Median 

Kvartiler (q1-q3) 

Deskriptiv statistik 

2 Kvalitativ 

datainsamling 

 

 

 

Intervju (n=6) Textdata 

Kvalitativ 

dataanalys 

Latent innehållsanalys Koder 

Subkategorier 

Kategorier 

Tema 

3 Sammanförande av 

kvantitativa och 

kvalitativa resultat 

 

Förklaring och tolkning 

av kvantitativa och 

kvalitativa resultat 

Syntes 

 

Syftet med en kvantitativ metod är att beskriva eller kartlägga, att undersöka 

samband mellan saker eller att jämföra olika fenomen. För att kunna genomföra det 

används former av strukturerade mätningar eller observationer (Billhult, 2017a). Det 

huvudsakliga syftet med en kvalitativ metod är att utifrån det undersökta fenomenet 

skapa kunskap om hur det tolkas och erfars av människor. Vidare kännetecknas 

kvalitativ design av att forskaren inkluderar sig själv och använder sig som ett 

verktyg för att få fram information (Henricson & Billhult, 2017). 

I studien har en förklarande sekventiell design använts. Den kännetecknas av att två 

separata faser används, där den första fasen består av att samla in kvantitativa data 

som sedan analyseras. I den andra fasen genomförs kvalitativa intervjuer som utgår 

från det analyserade resultatet från fas ett. Intervjuerna syftar till att få en fördjupad 

kunskap och förståelse för det kvantitativa resultatet. Metoden ses därför som 
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inkrementell då kunskap ökar stegvis. Den mixade metodens tredje fas används 

sedan för att erhålla en fullständig bild av forskningsfrågan (Borglin, 2017). 

6.2 Förförståelse 
Forskarna till studien har diskuterat sina respektive förförståelser vilket har 

medvetandegjort förförståelserna för ämnet som studien omfattar. Augustinsson 

(2012) skriver att vi med vår förförståelse lägger fokus på vissa saker medan andra 

delar av samma fenomen inte lyfts fram. Förförståelsen kan avspegla sig i både 

metoder och analyser av resultat. Vi är dock alltid färgade av tidigare erfarenheter, 

detta trots ansträngningar att vara objektiva (Nyström, 2012). I största möjligaste 

mån har förförståelsen för det studerade fenomenet satts inom parentes, för att på så 

sätt undvika att den styrde forskningen och påverkade resultatet. 

6.3 Urvalsförfarande 
Samtliga medarbetare i ambulansverksamheten i den undersökta regionen fick 

övergripande information om samverkan mellan regionen och 1177 vårdguiden på 

en arbetsplatsträff. Senare tillfrågades sex sjuksköterskor muntligen av projektledare 

och avdelningschefer, från västra respektive östra delen av regionen, om de önskade 

medverka i projektet. Avdelningscheferna fick tydliga instruktioner av 

projektledaren att välja deltagare av olika kön, varierande åldrar och 

arbetslivserfarenhet som även skulle stämma överens med projektets 

inklusionskriterier. Deltagarna fick information om medverkan var frivillig och att 

de skulle fylla i en enkät samt medverka i en intervju som underlag för en 

magisteruppsats. 

Urvalet har således utförts genom ett bekvämlighetsurval av projektledare samt 

avdelningschefer för ambulansverksamheten i regionen. Ett bekvämlighetsurval 

innebär enligt Kristensson (2014) att forskaren väljer ut ett antal personer som tros 

kunna representera populationen. Henricson och Billhult (2017) menar att ett sådant 

urval kan kallas för ändamålsenligt eller strategiskt, vilket innebär att utvalda 

informanter ska kunna ge utförlig information om det undersökta fenomenet vilket 

möjliggör att studiens syfte kan besvaras. Det har i projektet medvetet önskats en 

spridning i antalet yrkesverksamma år, biologisk ålder samt kön. Detta för att den 

undersökta gruppen ska anses vara representativ för sjuksköterskor inom 

ambulansverksamheten i den undersökta regionen. Samma deltagare var 

inkluderade i både fas ett och fas två, detta kallas enligt Borglin (2017) för ett 

identiskt urval. 

Inklusionskriterier för medverkan i projektet var; sjuksköterska med adekvat 

specialistutbildning (ambulans och/eller anestesi), samt yrkesverksam inom 

ambulanssjukvård i minst två år. Deltagare som inte gav samtycke till medverkan i 

projektet exkluderades. Gruppen bestod av fyra kvinnor och två män, varav tre 

deltagare var verksamma i västra delen av regionen och tre i östra. Antalet 

verksamma år inom ambulanssjukvården varierade mellan 2,5 och 19 år och åldern 

varierade mellan 35 och 54 år. Urvalet bedömdes vara representativt för 

ambulanssjukvården i regionen. Inkluderade i studien var således de sex utvalda 

sjuksköterskorna i projektet. 
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6.4 Datainsamling 

6.4.1 Fas ett 
Innan förestående studie påbörjades fick, under hösten 2018, samtliga 

sjuksköterskor i ambulansverksamheten inom regionen besvara en enkät gällande 

deras erfarenheter av att hänvisa patienter till egenvård. Enkäten låg till grund för 

Söderbergs och Wiesels (2019) magisteruppsats. Enkäten blev pilottestad av en 

representativ grupp och besvarades av totalt 95 medarbetare. 

För att kunna utvärdera om sex månader i projektet hade förändrat deltagarnas 

upplevelser av att hänvisa patienter till egenvård fick de sex deltagarna i förestående 

studie i början av april 2019 svara på samma enkät, nu med fyra tilläggsfrågor som 

rörde deras upplevelser av att hänvisa patienter till egenvård vid samverkan med 

1177 vårdguiden. Billhult (2017b) menar att fördelen med att använda färdiga 

enkäter är att resultaten kan jämföras med resultat från tidigare studier. De fyra 

tilläggsfrågorna utformades för att sedan granskas av handledare och projektledare. 

Patel och Davidsson (2011) belyser vikten av att kritiskt granska sina frågor, vilket 

med fördel även görs av någon utomstående. Enkäten var en webbenkät som 

utformades i ”Google formulär” och bestod av 22 frågor. 14 av dessa var utformade 

med flervals svarsalternativ och fem var utformade som dikotoma. En dikotom fråga 

innebär att det finns två svarsalternativ (Ejlertsson, 2019). Tre av frågorna gällde 

ålder, antal verksamma år som sjuksköterska samt antal verksamma år inom 

ambulanssjukvården som sjuksköterska, dessa tre frågor var utformade i kvotskalor. 

Enligt Kristensson (2014) används kvotskalor då det undersökta värdet har en 

absolut nollpunkt, till exempel ålder, vikt eller längd. På 16 av frågorna gavs 

möjligheten att i fritext motivera och utveckla svaret. Likertskala användes på 13 

frågor där deltagarna fick ta del av ett påstående för att sedan svara på en sexgradig 

skala från ”Ja, helt enig” till ”Nej, tar helt avstånd”. Enkäten är utformad utefter 

Kristenssons (2014) och Ejlertssons (2019) statistiklitteratur. Enkäten bifogas i 

bilaga 1. 

Innan enkäterna skickades ut fick deltagarna, per mail, information om studien samt 

ett samtyckesformulär. Formuläret skulle skrivas ut och undertecknas, därefter 

läggas i en låda på ambulansstationen. Lådan var märkt med ”Emils och Fredriks 

magisteruppsats”. Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att information 

delges informanterna innan datainsamlingen påbörjas för att motivera till 

deltagande. Då samtliga samtyckesformulär var insamlade fick deltagarna ett mail 

med en länk till den webbaserade enkäten och svaren som inkom elektroniskt 

analyserades därefter i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Datamaterialet förvarades avidentifierat och kodat i lösenordskyddade datorer. 

6.4.2 Fas två 

Datainsamlingen under fas två utgjordes av semistrukturerade intervjuer med hjälp 

av en intervjuguide (Bilaga 2). Enligt Patel och Davidsson (2011) är både 

intervjuaren och informanten medskapare till resultatet i en kvalitativ intervju. Det 

är intervjuarens uppgift att stötta informanten i att på ett meningsfullt och 

sammanhängande sätt beskriva det studerade fenomenet. Intervjuguiden är utformad 

med tre öppna övergripande frågor, samt en sluten. Samtliga frågor följdes upp med 

öppna följdfrågor som berörde studiens syfte. Frågorna ställdes i olika ordningsföljd 
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beroende på hur intervjun fortlöpte. Deltagarna blev per mail ombedda att utse tid 

och plats då intervjun skulle äga rum. Platsen för intervjuernas utförande valdes av 

deltagarna själva för att ge en ökad trygghet. Tre av intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem och resterande på deltagarnas respektive arbetsplats. Deltagarna 

blev intervjuade utanför arbetstid för att minimera risken för att bli avbrutna. Polit 

och Beck (2012) skriver att intervjuerna bör utföras på en avskild plats för att 

minimera risken för störande moment. Den första intervjun som genomfördes sågs 

som en pilotintervju. Då den ansågs väl genomförd och svarade mot studiens syfte 

inkluderades den i studien. Patel och Davidsson (2011) menar att en pilotintervju 

syftar till att testa ett upplägg eller en viss teknik. Samtliga intervjuer varade mellan 

30 och 40 minuter och genomfördes gemensamt. Intervjuerna spelades in vilket 

deltagarna vara informerade om och de fick återigen ta del av informationsbrevet för 

att säkerställa att informationen mottagits i sin helhet. Materialet transkriberades 

ordagrant i direkt anslutning till intervjutillfället. Även skratt och pauser skrevs ut. 

De två första transkriberades gemensamt för att säkerställa likvärdigt 

tillvägagångssätt och därefter transkriberades återstående intervjuer enskilt av den 

ena eller andra forskaren. Då intervjuerna var transkriberade tilldelades materialet 

koder för att inte kunna härledas till enskilda deltagare och därefter destruerades 

ljudfilen. Materialet förvarades under hela analysprocessen i lösenordskyddade 

datorer. 

6.5 Dataanalys 
En sekventiell dataanalys användes där resultatet från fas ett kom att ligga till grund 

för intervjuguiden som användes under fas två. 

Innan analysen av enkäterna påbörjades jämfördes de sex inkluderade deltagarna 

(poststudien) med de 95 sjuksköterskorna i Söderberg och Wiesels (2019) 

magisteruppsats (prestudien) avseende kön, ålder, arbetslivserfarenhet, vilken 

specialistutbildning de hade, samt om de var stationerade i östra eller västra delen av 

regionen. Jämförelsen visade att det fanns variation mellan pre- och poststudien 

(Tabell 2). 
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Tabell 2. Jämförelse mellan prestudie (n=95) och poststudie (n=6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1 Fas ett 
Forskarna hade sedan tidigare tillgång till de sex deltagarnas enkätsvar från 

Söderbergs och Wiesels (2019) studie. Då även enkäterna i förestående studie var 

besvarade lades allt material in i statistikprogrammet SPSS. Där numrerades 

svarsalternativen från ett till sex, där ”Ja, instämmer helt” benämndes med siffran 

sex och ”Nej, tar helt avstånd” benämndes med siffran ett. Svaren från de dikotoma 

frågorna numrerades enligt ”Nej” ett och ”Ja” två. I SPSS ställdes svaren på 

respektive fråga mot varandra för att påvisa eventuell förändring mellan de båda 

undersökningstillfällena. Ett medianvärde togs fram med kompletterande kvartiler, 

statistiken redovisas även med en sammanställning av antalet deltagare som blivit 

mer positiva eller negativa till respektive påstående. Enligt Kristensson (2014) 

lämpar sig medianvärde då en liten mängd data ska analyseras. Ett medianvärde 

behöver kompletteras med ett spridningsmått för att se hur resultaten är fördelade, 

därför presenteras resultatet med median, kvartiler (q1-q3) samt antal positiva och 

negativa förändringar i faktiska nummer (n). 

Då analysen av fas ett var genomförd undersöktes vilka frågor i enkäten som 

svarade mot syftet. De som ansågs svara mot studiens syfte granskades nogsamt och 

 Prestudie Poststudie 

Kön  n (%) n (%) 

Kvinna 31 (32,6) 4 (66,7) 

Man 62 (65,3) 2 (33,3) 

Annan könsidentitet 2 (2,1) 0 (0) 

     

Ålder    

21–30 år 16 (16,8) 0 (0) 

31–40 år 36 (37,9) 4 (66,7) 

41–50 år 31 (32,6) 1 (16,7) 

51–60 år  10 (10,5) 1 (16,7) 

61–70 år  2 (2,1) 0 (0) 

     

Specialistutbildning    

Ja 87 (91,6) 6 (100) 

Nej 8 (8,4) 0 (0) 

   

Länsdelar i 

ambulansverksamheten 

  

Östra delen 57 (60) 3 (50) 

Västra delen 38 (40) 3 (50) 

   

Arbetslivserfarenhet i 

ambulanssjukvården 

  

1–3 år 26 (28,3) 3 (50) 

4–40 år 66 (71,7) 3 (50) 
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dessa låg sedan till grund för utformandet av intervjuguiden (Bilaga 2). På 16 frågor 

gavs möjlighet att motivera sitt svar, dessa motiveringar lästes noggrant igenom och 

de som ansågs svara mot syftet låg även de till grund för intervjuguiden. De frågor 

som senare presenteras i resultatet består av tio flervalsfrågor som svarar mot syftet. 

6.5.2 Fas två 

Intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheims och Lundmans (2004) metod med induktiv ansats. Induktiv ansats 

ämnar att utefter empirisk forskning kunna dra slutsatser eller skapa teoretiska 

begrepp av resultatet. Centrala begrepp i Graneheims och Lundmans (2004) 

innehållsanalys är: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, 

kod, kategori och tema. 

Det transkriberade intervjumaterialet genomlästes i sin helhet upprepade gånger och 

därefter togs meningsbärande enheter ut som svarade mot syftet. Enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) ska meningsbärande enheter vara lagom stora, då 

för stora riskerar att bli svårhanterliga och kan bli tvetydiga medan för små 

meningsbärande enheter riskerar att sönderdela resultatet. De meningsbärande 

enheterna kondenserades och gavs kodnamn utefter dess innehåll. Koderna 

jämfördes utefter skillnader och likheter och sorterades sedan i sju subkategorier 

och två kategorier som bestod av manifest innehåll. Kategorierna diskuterades och 

reviderades flertalet gånger. Slutligen sågs en underliggande mening, ett latent 

innehåll, i samtliga kategorier och subkategorierna. Det latenta innehållet 

formulerades till ett övergripande tema som löpte som en röd tråd genom 

kategorierna. Med latent innehåll menas en mer komplex tolkning av innehållet och 

man vill åt det underliggande budskapet i texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Exempel på analysförandet presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Exempel på analysförfarande. 

 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 
Studiens projektplan och informationsbrev överlämnades till verksamhetschefen för 

ambulansorganisationen inom den undersökta regionen för godkännande av studien 

Menings-

bärande enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Och att det 

sen ringer 

någon ett par 

timmar senare 

ger ju en 

trygghet i att 

nu får 

patienten svar 

på sina frågor 

en gång till 

och när de väl 

har satt sig 

och lugnat ner 

sig lite, att de 

vet att någon 

ringer till 

dem, att de 

inte är 

ensamma. 

Att någon 

ringer ett par 

timmar senare, 

ger en trygghet, 

de får svar på 

sina frågor en 

gång till. De vet 

att någon ringer 

till dem, de är 

inte ensamma. 

Chans att få 

svar på 

frågor 

Uppföljning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygg med 

uppföljnings-

samtal 

Och för mig 

är det en 

trygghet i att 

jag vet att, är 

det en annan 

sjuksköterska 

som bedömer 

patienten, är 

sämre eller 

hon har gjort 

en 

felbedömning, 

vi bedömer 

det 

annorlunda, ja 

då blir det en 

koll till.  

Det är en 

trygghet för mig 

att en annan 

sjuksköterska 

bedömer 

patienten om 

jag gjort en 

felbedömning, 

det blir en koll 

till. 

Fel-

bedömning 

Kontrollerad 

bedömning 
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innan datainsamlingen påbörjades. Informationsbrev till verksamhetschefen, se 

Bilaga 3. 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. I den ingår fyra 

huvudkrav. Det första är informationskravet, som innebär att forskaren har 

skyldighet att informera undersökningsdeltagarna om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. Med detta menas att uppgiftslämnarna 

informeras om att deltagandet är frivilligt och de ha rätt att avbryta deltagandet när 

helst de vill. Det andra kravet är samtyckeskravet som innefattar att deltagarna i 

studien själva bestämmer över sin medverkan och att de ska ge samtycke till 

deltagandet, de ska även informeras om att ett eventuellt avbrytande av studien inte 

medför några negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet innebär att största 

möjliga konfidentialitet ska eftersträvas och personuppgifter ska försvaras på ett 

säkert sätt. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlade 

uppgifter i studien enbart kommer användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2003; Patel & Davidsson, 2011). 

För att tillgodose Vetenskapsrådets forskningsetiska principer skickades ett 

informationsbrev (Bilaga 4) till deltagarna. I informationsbrevet gavs information 

om vad studien handlade om och vad syftet med studien var. I brevet beskrevs även 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. 

Brevet skulle sedan undertecknas och därmed hade samtycke och godkännande till 

deltagande i studien givits. Största konfidentialitet har eftersträvats genom att under 

pågående studie har all data förvarats på ett säkert sätt och efter slutförd studie 

destruerats. Vidare stod inga namn på vare sig enkäter eller intervjuer, de tilldelades 

istället en kod för att bevara anonymiteten. Detta informerades deltagarna om. 

Att värna om individens integritet är av största vikt inom forskningen, därför är det 

viktigt att som forskare inte utsätta individen för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning (Patel & Davidsson, 2011). Därför har en etisk 

egengranskning enligt Etikkommittén Sydost (2018) gjorts (Bilaga 5). 

Nyttan med studien ansågs överväga riskerna. Nyttan låg i att undersöka om 

samverkan med 1177 vårdguiden påverkade sjuksköterskans upplevelse av att 

hänvisa patienter från ambulanssjukvård till egenvård, och därmed påverkade den 

vård som gavs patienten. Risken för studiens deltagare sågs som låg och borde inte 

inneburit något obehag eller integritetskränkande för någon inblandad. Dock finns 

en risk att deltagarna känt sig tvungna att delta då de blivit tillfrågade om 

medverkan av sina chefer, därför har det frivilliga deltagandet och möjligheten att 

avbryta sin medverkan närhelst de ville poängterats och tydliggjorts. Risken att detta 

även påverkade resultatet då deltagarna kan ha känt sig tvingade att svara på ett visst 

vis har beaktats och materialet avidentifierats så att det inte kunde eller kan komma 

att härledas till respektive deltagare. Detta informerades deltagarna om upprepade 

gånger. 
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7 Resultat 

Resultatet presenteras utefter de tre faserna i metoden. Under fas ett presenteras 

tabeller med statistik med tillhörande förklarande text. Fas två presenteras utefter de 

två kategorier som framkom under analysarbetet. Under fas tre presenteras en syntes 

av resultaten från fas ett och fas två. 

7.1  Fas ett 
Resultat från både pre- och postenkät presenteras för en jämförelse. Statistiken från 

de sex flervalsfrågorna som ansågs svara mot syftet presenteras som deskriptiv 

statistik med median, kvartiler q1-q3 samt antal positiva och negativa 

svarsförändringar i faktiska nummer (Tabell 4). De fyra tilläggsfrågorna presenteras 

i en separat tabell då det inte fanns någon tidigare data att jämföra med, se Tabell 5. 

Tabell 4. Statistisk jämförelse pre- och postenkät. 

Fråga Median 

(Pre/Post) 

Kvartil 

(Pre/Post) 

Positiv 

svarsförändring 

Negativ 

svarsförändring 

7 3,00 / 4,00 2,00–4,25 / 

2,50–5,00 

2 1 

8 3,50 / 4,00 2,00–5,00 /   

3,00–5,00 

3 1 

9 2,50 / 4,00 2,00–3,50 /   

2,00–5,00 

2 0 

16 3,50 / 4,00 1,75–4,00 /   

2,00–4,25 

2 1 

17 5,00 / 5,00 4,00–5,25 /   

3,75–5,00 

0 2 

18 5,00 / 5,00 3,75–5,00 /   

3,75–5,00 

0 0 

 

Tabell 5. Statistiskt resultat för tilläggsfrågor. 

Fråga Median Kvartil 

19 6,00 6,00–6,00 

20 4,00 4,00–5,00 

21 6,00 5,00–6,00 

22 5,50 4,00–6,00 

 

På fråga 7 om deltagarna alltid använde sig av befintligt beslutsstöd, ”Beslutsstöd 

för hänvisning av vuxna ambulansverksamheten” vid hänvisning av hjälpsökande 

till egenvård, var det två deltagare som blivit mer positiva till påståendet efter 

interventionen. Efter interventionen angav deltagarna att de var delvis eniga, med en 

median på 4, om de kände sig trygga med att hänvisa hjälpsökande till egenvård 

med hjälp av befintligt beslutsstöd (fråga 8). Det var även tre deltagare som var mer 

positiva till påståendet. Vad gäller stöd från befintligt beslutsstöd i fråga 9 ökade 

medianen från 2,50 till 4,00 efter interventionen. Två deltagare som upplevde ett 

ökat stöd och ställde sig således mer positiva till påståendet. Tidpunkt på dygnet 
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(fråga 16) påverkade deltagarnas beslut om att hänvisa patienter till egenvård. 

Medianen förändrades från 3,50 till 4,00. Med en median på 5,00 både före och efter 

interventionen (fråga 17 och 18) var deltagarna i stort sett eniga om att både 

hjälpsökande och närstående var tillfreds med att bli hänvisade till egenvård. Två 

deltagare ställde sig mer negativa till påståendet om hjälpsökande upplevdes 

tillfreds med att bli hänvisade till egenvård. 

På de fyra tilläggsfrågorna (19–22) sågs en median på 4,00 och över. Med en 

median på 6,00 var deltagarna helt eniga om att de upplevde att hjälpsökande 

generellt var tillfreds med att bli hänvisade till egenvård då de fick ett 

uppföljningssamtal via 1177 vårdguiden (fråga 19). De var även helt eniga till 

påståendet om det upplevdes meningsfullt att erbjuda ett uppföljningssamtal (fråga 

21). Efter införande av uppföljningssamtal via 1177 vårdguiden sågs en median på 

5,50 angående påståendet om de upplevde sig tryggare med att hänvisa patienter till 

egenvård (fråga 22). 

 

7.2 Fas två 
Analysen av fas två resulterade i två kategorier med sju subkategorier som återger 

sjuksköterskornas upplevelser av att hänvisa patienter från ambulanssjukvård till 

egenvård vid samverkan med 1177 vårdguiden. Resultatet presenteras utefter det 

latenta budskapet i respektive kategori. Citat från deltagarna presenteras för att 

exemplifiera hur sjuksköterskorna upplever hänvisning av patienter från 

ambulanssjukvård till egenvård vid samverkan med 1177 vårdguiden. Under 

analysarbetet framträdde ett gemensamt tema ”Ensam är inte trygg” för samtliga 

kategorier och subkategorier. Det sågs genomgående genom hela analysarbetet att 

ingen ville vara ensam i sina beslut och att tryggheten i att hänvisa patienter till 

egenvård kunde erhållas antingen genom en fysisk person eller av ett datoriserat 

beslutsstöd. I tabell 6 presenteras tema, kategorier och subkategorier. 

Tabell 6. Presentation av subkategorier, kategorier och tema. 

Subkategori Kategori Tema 

Informationsrikt system Trygg med 

mångdimensionellt 

beslutsstöd 

 

 

Ensam är inte trygg 
Flera användningsområden 

Ökad tillgänglighet 

Kontrollerad bedömning  

Trygg med 

uppföljningssamtal 
Uppföljning 

Gemensamt ansvar 

Nytta för två parter 

7.2.1 Trygg med mångdimensionellt beslutsstöd 

De båda beslutsstöden skiljer sig åt på flera sätt. RGS upplevs, till skillnad från det 

befintliga beslutsstödet, som ett informationsrikt system som är betydligt mer 

tillgängligt och som kan användas till olika ändamål. Det medför, bland annat, att 

det uppfattas som en support i hänvisningsprocessen samt bidrar till ökad trygghet 

för sjuksköterskorna i att göra korrekta och patientsäkra bedömningar. Befintligt 

beslutsstöd, å andra sidan, erfars som ett trubbigt och svårtillgängligt verktyg, som 
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därför sällan eller aldrig används. Det framkommer förvisso svårigheter i att arbeta 

med de båda. 

Möjligheten att kunna söka information är en viktig del i arbetet med beslutsstöden. 

I befintligt beslutsstöd saknas den möjligheten medan RGS tillhandahåller 

uppdaterad information, där man får mer stöd i sina bedömningar som också 

upplevs bli mer korrekta och välgrundade tack vare informationsrikedomen. Det 

medför ett ökat självförtroende i bedömningen för sjuksköterskorna. Om 

informationen upplevs vara uppdaterad, korrekt och kan ge svar på sjuksköterskans 

frågor bidrar detta till en ökad trygghet i bedömningen. Det är därför viktigt att 

informationen finns lättillgänglig, vilket den anses göra då man har åtkomst till den 

via sin mobiltelefon. 

”Och sen givetvis sen då att ambulanssjuksköterskan kan ha RGSen i fickan 

och kan titta lite och uppdatera sig. Det är ju flertalet tillfällen när det är 

någonting man undrar: vad är det för sjukdom eller om man idag googlat lite 

snabbt på vägen ut på någon halvt seriös sida och man vet inte riktigt om man 

har ett hum om. Nu kan man snabbt titta i RGSen och få faktiskt korrekta 

uppgifter om lite vad man är på väg att möta liksom” (Deltagare 3). 

Men den stora mängden information som finns tillgänglig i beslutsstödet ställer 

stora krav på användarvänligheten och några ansåg att det var ett problem att enbart 

ha den tillgänglig på sin mobiltelefon, bland annat för att det är svårt att läsa från en 

så liten skärm, och de hade hellre föredragit om beslutsstödet fanns tillgänglig på en 

läsplatta i ambulansen. 

 

I det befintliga beslutsstödet finns inte möjligheten att söka information om 

exempelvis symptom eller ovanliga sjukdomar, vilket anses vara ett 

tillkortakommande. I RGS finns däremot den möjligheten, och där finns även tips 

för egenvård, vilket är något sjuksköterskorna önskar delge patienterna för att känna 

att man faktiskt ger dem någonting handfast vid hänvisning till egenvård. 

Sjuksköterskorna uppfattar det som att patienterna ringer efter en ambulans för att 

de inte finner någon annan väg ut och med syfte att få ut någonting av mötet, och 

när sjuksköterskorna inte har möjlighet att förmedla några handfasta råd till 

patienterna upplever de snarare att de avvisar patienterna än hjälper dem till 

självhjälp i form av egenvård. Eftersom det befintliga beslutsstödet inte innehåller 

någon information och råd till egenvård, som RGS gör, så anses det inte utgöra 

något stöd före eller i direkt anslutning till patientmötet, utan används endast efteråt 

som en kontroll att en korrekt bedömning gjorts. Det befintliga beslutsstödet ses 

som en checklista för om patienterna kan lämnas hemma eller inte och i många fall 

är det svårt att applicera på patientfall och då används det inte alls. 

”Men den ger ju inte mig nåt liksom, nåt mer stöd för att jag ska bli tryggare i 

min bedömning på nåt sätt. Det är bara ett liksom, en okey-stämpel… Ja men 

lite som en checklista” (Deltagare 4). 

RGS och befintligt beslutsstöd används på olika vis. Då uppdaterad information 

finns tillgänglig i RGS ses det som en kunskapsbank. Det kan användas, inte bara i 

patientmötena, utan även mellan dessa för att läsa på vilket gör att det ses som en 

allmänbildning och kompetensutveckling. Man använder det även på väg ut till 

patienterna, vilket medför att man är uppdaterad på aktuell kunskap och på så vis är 

bättre förberedd på vad man kan tänkas möta. 
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7.2.2 Trygg med uppföljningssamtal 

Att hänvisa patienter till egenvård och erbjuda dem ett uppföljningssamtal är ett nytt 

arbetssätt. Uppföljningssamtalet ses som något positivt då delat patientansvar och 

att inte vara ensam om bedömningen upplevs både tryggt och säkert, det blir således 

en trygghet i ett delat ansvar. 

Sjuksköterskorna är av uppfattningen att patienterna är mer positiva till egenvård 

när de får ett uppföljningssamtal av en sjuksköterska på 1177 vårdguiden. De 

uttrycker att patienterna upplever större trygghet i att kvarstanna hemma när någon 

ringer upp ett par timmar senare, eftersom de inte blir lämnade helt ensamma efter 

sjuksköterskans besök. 

”Först att vi varit där och sen att det ringer någon om ett par timmar. Det 

kanske gör deras dag” (Deltagare 5). 

Ytterligare en positiv aspekt med att patienterna får en andra bedömning är att 

sjuksköterskorna upplever att patienterna ofta har svårt att ta till sig given 

information under patientmötet. De kan upplevas stressade över hela situationen då 

det är en stor sak för patienterna att ambulanspersonal kommer hem till dem och de 

befinner sig i en utsatt situation. Sjuksköterskorna upplever det då tryggt och 

tillfredsställande att patienten får möjlighet att få svar på sina eventuella frågor i ett 

lugnare skede. 

Sjuksköterskorna upplever sig generellt trygga i att hänvisa patienter till egenvård, 

men en viss oro för att på en dålig dag göra en felaktig bedömning som får negativa 

konsekvenser för patienten är ändå närvarande. Det upplevs då som en trygghet att 

någon vid ett senare tillfälle följer upp patienten och gör en ny bedömning och ses 

på så vis som ett skyddsnät. 

”Ja det är det, man kan ju inte kunna allt. Jag kanske har missat någonting, 

bra att någon med samma profession också gör en bedömning. Ja det är ju 

skönt” (Deltagare 1). 

Uppföljningssamtalet handlar inte om någon ansvarsförskjutning till 1177 

vårdguiden, utan sjuksköterskan ska fortfarande ha ett ansvar för sin bedömning, 

men ett delat ansvar anses tryggare både för sjuksköterskorna och patienterna. 

”Sen är det inte det att jag blir tuffare i att lämna hemma, det är inte så man 

ska använda det. Det är inte meningen att man ska lägga över ansvaret på 

1177, absolut inte utan… så, liksom inte att man ska börja använda det och 

tycka att det är hey baboriba, att man kan lämna patienter hemma för att det 

är någon annan som ringer upp, absolut inte” (Deltagare 3). 

Det finns vissa omständigheter som inte gör det möjligt att erbjuda patienter ett 

uppföljningssamtal. Tidpunkt på dygnet är en omständighet då projektet inte tillät 

möjligheten till uppföljningssamtal nattetid. Många patienter ringer efter ambulans 

nattetid på grund av oro. Detta är ett problem om den bästa hjälpen för patienten 

anses vara att kvarstanna i hemmet och få ett uppföljningssamtal några timmar 

senare. Nu känner sig sjuksköterskorna tvingade att ta med patienterna till 

akutmottagningen, vilket upplevs som att inte göra det bästa för patienten. 

”Ja, i och med att det inte har varit hela dygnet det här projektet så är det rätt 

ofta man kommer i det läget. För det är när ångesten börjar krypa framåt 

nattkröken, då har vi inte tillgång till det här… så hade det nog blivit lättare 
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eller skönare för både dem och mig om det var någon som ringt till dem och 

frågat hur det var” (Deltagare 5). 

Andra situationer vid vilka det också anses olämpligt att erbjuda ett 

uppföljningssamtal kan vara då patienten är berusad och man därför inte kan lita på 

att de kommer svara i telefon vid given tid för samtalet. Tryggheten som kommer 

med uppföljningssamtalet uteblir då och sjuksköterskan lämnas med orostankar 

kring patientens tillstånd. Men även andra situationer då det anses olämpligt är då 

språkförbistring föreligger eller då patienten har nedsatt kognitiv förmåga och 

sjuksköterskan inte kan förmedla till patienten att de ska få ett uppföljande samtal. 

Det ger en känsla av att alla patienter inte får lika vård på lika villkor. 

”Utan där, även om man tycker att här vore det perfekt om du kunde vara 

hemma och sen kan 1177 ringa äh, men om vi inte kan tala med varandra så, 

då får man åka med och sen får man ta någon tolk, här istället” (Deltagare 1). 

Det ses som en självklar del av arbetet att hänvisa patienter till egenvård och något 

man är ålagd att göra i de fall patienterna inte är i behov av vård på annan vårdnivå. 

Uppföljningssamtalet är inget de tidigare har tänkt på att de saknar, men det ger dem 

däremot en extra trygghet och en känsla av att göra ett gott arbete. 

Uppföljningssamtalet upplevs således framför allt vara en del av tryggheten för 

patienterna. Efter avslutat projekt upplevs det som att ett verktyg saknas i 

hänvisningsprocessen och det känns otryggt att hänvisa patienter till egenvård utan 

möjligheten till ett uppföljningssamtal. 

”Jag tycker det känns tryggt. Lite grann upplever jag nog att 

ambulanssjukvården behöver ha ett ess i rockärmen. Vi kan inte bara åka ut 

och ta med de som är akut sjuka, det ser inte ut så längre, utan vi måste kunna 

ha lite olika alternativ att bolla med och detta är ett väldigt gott av dem tycker 

jag. Att man… det kanske inte är något man på rutin alltid använder sig av, 

men man ska ha möjligheten när man tycker det passar” (Deltagare 3). 

Det faktum att sjuksköterskorna upplever sig trygga och får en tillfredsställelse om 

patienter och anhöriga upplevs nöjda och trygga med vården som ges ses som nytta 

för två parter. Sjuksköterskan känner sig trygg med att bedömningen blir 

kontrollerad av en annan sjuksköterska och patient och anhörig upplevs trygga med 

att inte bli lämnade ensamma i den utsatta situationen. 

”Jag tycker om att gå från jobbet och känna att man gjort ett väl utfört arbete. 

Jag vill att de som har ringt ska känna sig nöjda, tycka att de fått god vård, det 

är mitt mål. Detta tycker jag är lite ett steg i rätt riktning att man kan se till att 

patienterna blir nöjda, att de får någon hjälp” (Deltagare 3). 

 

7.3 Fas tre 
Resultatet visar en positiv förändring av hur sjuksköterskorna upplever hänvisning 

av patienter till egenvård. Efter utbildningsinterventionen upplever de ökad 

trygghet. De upplever det tryggt både för sig själva och för patienterna att en tredje 

part följer upp och kontrollerar utförda bedömningar, därigenom erfar de trygghet i 

ett delat ansvar. Att få support i hänvisningsprocessen ger en känsla av att ha fattat 

korrekta beslut och att göra gott för patienterna. Stöd i bedömningarna är viktigt för 

tryggheten, vare sig det kommer från en annan person eller från ett beslutsstöd. Så 
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länge sjuksköterskorna inte upplevde sig ensamma om bedömningen upplevde de 

sig tryggare. 

8 Metoddiskussion 

En mixad metod valdes för att besvara studiens syfte. Creswell och Plano Clark 

(2011) skriver att en mixad metod lämpar sig väl bland annat då varken kvantitativ 

eller kvalitativ metod anses tillräcklig för att besvara studiens syfte. Den lämpar sig 

även väl då nya eller dåligt definierade fenomen ska undersökas. Urvalet i studien 

var förutbestämt med sex inkluderade deltagare i projektet och deltagarantalet 

ansågs för litet för att en kvantitativ studie med enkäter skulle kunna genomföras. 

Likaså ansågs sex deltagare för få för att genom intervjuer studera ett nytt och 

outforskat område. En intervjustudie bör inkludera mellan 10 och 20 deltagare 

(Danielson, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta då ett för litet eller för stort 

antal deltagare kan försvåra analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014).  Därför 

valdes en mixad metod för att få en fördjupad kunskap om fenomenet. En svårighet 

med metoden var att det är en relativt ny metod för vårdvetenskapen och kräver 

både kunskap, planering och erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ design 

(Borglin, 2017). Detta har medfört att mycket tid och energi har lagts på planering 

och att förstå metodens komplexitet. Trots detta anses vinsten med att kvantitativa 

och kvalitativa data kompletterar varandra överväga nackdelarna, då en mixad 

metod ökar chansen att ge mer heltäckande svar på forskningsfrågan (ibid.). Valet 

av metod ses som en styrka då det kvantitativa resultatet användes för utformning av 

intervjuguiden. Men också som en utgångspunkt och möjlighet att få fördjupad 

förståelse för deltagarnas tankar och känslor kring det undersökta fenomenet genom 

de kvalitativa intervjuerna. En tänkbar nackdel med vald design är att resultatet från 

enkäterna bidrog till en ökad förförståelse och därmed påverkade utformningen av 

intervjuguiden, detta skulle kunnat skapa riktade frågor och därmed kunde viktig 

information gått förlorad. Författarna var medvetna om den genererade 

förförståelsen och öppna frågor användes därför för att låta deltagarna fritt delge 

sina upplevelser kring ämnet. Därmed anses risken ha minskat för att förförståelsen 

och vald design haft negativ inverkan på resultatet. 

 

Urvalet av deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Kristensson (2014) 

menar att urvalet därmed riskerar att bli skevt gentemot populationen. Därför 

jämfördes deltagarna i förestående studie med sjuksköterskorna som besvarade 

enkäten i Söderberg och Wiesels (2019) magisteruppsats (prestudien), för att 

undersöka om deltagarna var representativa för gruppen som helhet. Vid jämförelse 

finns variation mellan populationerna. De största variationerna sågs i könsfördelning 

och åldersfördelning. I könsfördelningen sågs att 65,3 procent av deltagarna i 

Söderberg och Wiesels (2019) studie var män medan i förestående studie syntes 

omvända förhållanden då 66,7 procent av deltagarna var kvinnor. 

Åldersfördelningen i de båda populationerna skiljde sig åt, dels genom att samtliga 

ålderskategorier inte var representerade, dels genom att stora skillnader sågs främst i 

kategorin 31-40 år. Det sågs även större skillnader i arbetslivserfarenhet i 

ambulanssjukvården. Därmed går inte resultatet att överföra till den större 

populationen och äger således endast giltighet för gruppen med de sex deltagarna. 

Även om deltagarna i studien inte var representativa för den större populationen ses 
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det ändå som en styrka att det fanns en spridning av kön, åldrar och 

arbetslivserfarenhet. Detta till trots var deltagarantalet för litet för att några större 

slutsatser skulle kunna dras. Hade däremot urvalet av deltagare varit större hade 

detta ökat både trovärdigheten och överförbarheten av resultatet. Studiens urval var 

dessvärre inte påverkbart då endast sex deltagare var inkluderade i projektet. 

 

I studien användes redan färdiga enkäter, samma enkäter som Söderberg och Wiesel 

(2019) använde. Billhult (2017b) skriver att en fördel med att nyttja tidigare 

använda enkäter är att det minskar risken för missuppfattning av frågorna och att de 

är kontrollerade så att de mäter det som är syftet med studien. Detta kontrollerades 

av Söderberg och Wiesel (2019) genom att enkäten blev pilottestad av en 

representativ grupp och stärker därför validiteten. Dock anser forskarna att enkäten 

inte var optimal för den här studien då alla frågor inte var riktade mot syftet, detta 

ses som en svaghet. Ett mätinstruments validitet avgörs av dess förmåga att mäta det 

fenomen som det är avsett att mäta (Mårtensson & Fridlund, 2017). Trots att inte 

alla frågorna svarade mot syftet var det ändå majoriteten som ansågs göra det och 

inkluderades således i resultatet. Då enkäten var pilottestad och kontrollerad så 

ingen missuppfattning av frågorna skulle ske anses därför mätinstrumentet trots allt 

ha god validitet. Eftersom deltagarantalet var litet är det svårt att överföra resultatet 

från enkäterna på en större population. Resultatet från enkäterna styrks däremot av 

resultatet från intervjuerna och bidrar därmed till komplementära data, vilket 

Billhult (2017) menar styrker trovärdigheten. Urvalet i studien är dock för litet för 

att resultatet ska vara överförbart. 

 

Den första intervjun som genomfördes sågs som en pilotintervju för att undersöka 

om frågorna som ställdes gav svar som var riktade mot syftet till studien. 

Pilotintervjun sågs även som ett tillfälle för forskarna att komma in i rollen som 

intervjuare. Efter intervjun transkriberade forskarna tillsammans intervjun som 

sedan lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa att innehållet var riktat mot 

syftet. Pilotintervjun ansågs falla väl ut och inkluderades därför i studien. Att en 

pilotintervju genomfördes anses stärka trovärdigheten. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans av de båda forskarna för få en likartad 

intervjusituation. Att båda forskarna medverkade vid intervjuerna ansågs även 

underlätta analysfasen då känsloyttringar och sinnesstämning är svåra att återge i 

text. Detta anses stärka pålitligheten. Dock menar Trost (2010) att informanten kan 

uppleva sig vara i underläge om man är två intervjuare. Forskarna uppfattade aldrig 

att deltagarna upplevde sig vara underläge då de var frispråkiga och hade ett 

avslappnat kroppsspråk under intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes på en 

plats som deltagaren själv önskat och på en tid som passade, dels för att platsen 

skulle kännas trygg och bekväm, dels för att intervjun skulle ta minimalt av 

deltagarens tid och ansträngning i anspråk. Trost (2010) skriver att informantens 

hem kan vara en bra plats ur trygghetssynpunkt men att den kanske inte alltid är 

ostörd nog.  Tre av intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem och vid samtliga 

tillfällen fanns barn hemma som vid ett par tillfällen störde och tog fokus från 

deltagaren, vilket ses som en svaghet. 

 

Ett reflekterande och öppet förhållningssätt har eftersträvats i intervjuerna och 

analysen av dessa. Polit och Beck (2012) skriver att alla tolkningar som görs av data 
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ska vara sanningsenliga för att resultatet ska anses trovärdigt. Författarna av 

föreliggande studie har sedan tidigare erfarenhet av ambulansverksamheten som 

grundar sig i en kortare tids tjänstgöring samt praktik inom ambulansverksamheten. 

Därför hade de en viss förförståelse kring upplevelsen av att hänvisa patienter till 

egenvård. Både intervjuer och analysarbete genomfördes därför tillsammans för att 

kunna lyfta och diskutera sina respektive förförståelser. På så vis förhöll de sig både 

öppet och reflekterande under arbetes gång. Detta anses ha stärkt både pålitligheten 

och trovärdigheten av resultatet. Det faktum att författarna sedan tidigare har 

erfarenhet från ambulanssjukvård och att detta varit känt för informanterna kan ha 

medfört att de svarat på ett visst sätt och därmed påverkat resultatet. Förförståelsen 

för ämnet kan även att påverkat utformandet av teoretisk referensram och därmed 

färgat resultatet. Dock har det funnits en hög medvetenhet om detta och 

förförståelsen har diskuterat under hela arbetets gång för att inte påverka resultatet. 

Valet av intervjuform med öppna frågor anses därför som en styrka då det aldrig 

aktivt frågades efter trygghet utan om upplevelser av hänvisning till egenvård. 

Författarnas medvetenhet om sina förförståelser anses stärka bekräftelsebarheten. 

9 Resultatdiskussion 

Efter en utbildningsintervention har samverkan mellan ambulansorganisationen och 

1177 vårdguiden medfört att sjuksköterskorna upplever sig tryggare med att hänvisa 

patienter till egenvård. Deltagarna upplevde att ett mer informativt och 

användarvänligt beslutsstöd och uppföljande samtal för patienterna var det som 

bidrog till den ökade tryggheten. Om sjuksköterskorna inte själva upplever 

vårdandet och vårdmiljön som positiv kan detta medföra svårighet för dem att ge 

patienten en god och hälsofrämjande vård. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 

det därför viktigt att inrikta sig på vårdarens utsatthet och ohälsa som beror på 

arbetssituation och som därmed kan göra att undermåligt vårdande ges. Därför ses 

samverkan mellan ambulansorganisationen och 1177 vårdguiden inte bara ha 

påverkat sjuksköterskors trygghet utan även deras möjlighet att ge patienten en god 

och hälsofrämjande vård. De kategorier och subkategorier som framkom under 

analysarbetet ligger till grund för resultatdiskussionen och de mest betydelsefulla 

och avgörande fynden under varje kategori kommer att diskuteras nedan. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en ökad trygghet när de använde sig 

av beslutsstödet RGS. De uppgav att de kunde få information och tips från 

beslutsstödet om hur de skulle handha patientärendet. Vilket även medförde att 

deltagarna var mer positiva till användandet av RGS jämfört med befintligt 

beslutsstöd. Hung, Tsai och Chuang (2014) påvisar att sjuksköterskor är mer 

benägna att använda ett beslutsstöd om de upplever innehållet som trovärdigt och 

användbart.  Ebben et al. (2015) skriver i sin tur att även följsamheten till ett 

beslutsstöd ökar om sjuksköterskor inom ambulansverksamheten upplever 

beslutstödet som stöttande och informationsrikt gällande diagnoser och behandling. 

Därmed anses RGS vara ett mer komplett beslutstöd då det ger en ökad trygghet i 

bedömningen av patienter. Det befintliga sågs mer som en checklista och en okey-

stämpel på att patienter kunde hänvisas till egenvård. 
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Andersson Hagiwara och Wireklint Sundström (2016) skriver att det är av stor vikt 

att ambulanssjuksköterskor har tillgång till beslutsstöd för att kunna göra 

strukturerade och patientsäkra bedömningar. För att ett beslutsstöd ska användas 

räcker det inte att ambulanssjuksköterskor har tillgång till beslutsstödet, det behöver 

dessutom vara lättillgängligt. Deltagarna beskrev RGS som just lättillgängligt då de 

hade tillgång till det via sina mobiltelefoner. Eftersom det ansågs lättillgängligt 

nyttjades det därför både innan, under och efter patientmötet, vilket bidrog till ökad 

användning. RGS är även ett datoriserat beslutsstöd och forskning visar att 

följsamheten och användningen ökar ytterligare då beslutstöd är datoriserade 

(Andersson Hagiwara et al., 2012 & Andersson Hagiwara et al., 2014). En nackdel 

med lättillgängliga datoriserade beslutsstöd kan vara att de tar för stor plats i 

patientmötet. Att skapa förutsättningar för patientsäkra bedömningar är en viktig del 

för ambulanssjukvårdens utveckling, dock är det viktigt att datoriseringen inte stjäl 

fokus från patienten och den mellanmänskliga kontakten. Lindh och Sahlqvist 

(2012) skriver att relationen mellan patient och vårdpersonal är komplex och unik 

och tekniska system ska istället ses som ett hjälpmedel och inte som en 

utgångspunkt i vårdmötet. Även Dahlberg och Segesten (2010) påpekar vikten av en 

mellanmänsklig relation, som kännetecknas av att vårdaren är professionell och har 

patienten i fokus för att stärka patientens hälsoprocesser och lindra lidande. Därför 

dras slutsatsen att det datoriserade beslutsstödet RGS har stärkt sjuksköterskornas 

trygghet. Däremot riskerar en överanvändning att leda till att underminera den 

mellanmänskliga relationen och istället bidra till ett ökat lidande för patienten. 

 

Forskning visar att efter införande och användande av beslutsstöd ökade 

sjuksköterskors kunskap, även tryggheten i arbetet ökade, det var dessutom viktigt 

att informationen i beslutsstöden var uppdaterad (Bahtsevani, Willman, Stoltz & 

Östman, 2010). Deltagarna i vår studie uttryckte ökad trygghet i arbetet med RGS 

jämfört med det befintliga beslutsstödet. De upplevde RGS som ett informationsrikt 

och därför mer komplett beslutstöd. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

vårdarnas arbetssituation hänger ihop med dennes trygghet och hälsa, avsaknad av 

detta kan leda till undermåligt vårdande. Med vetskapen om att ha fattat ett beslut 

baserat på goda grunder med hjälp av ett tillförlitligt beslutsstöd skapas trygghet i 

vårdandet då man upplever att patienterna får god och korrekt vård. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar vidare att känslan av trygghet kan bero på flera olika 

faktorer, såsom kunskap och kontroll. Deltagarna uttryckte att de fick tillförlitlig 

information av RGS som man ville förmedla till patienterna. Om patienterna får och 

förstår information bidrar detta till en känsla av kontroll, som i sin tur innebär att de 

förstår sin sjukdom (ibid). Sjuksköterskorna upplevde att RGS har förbättrat deras 

arbetssituation och stärkt deras trygghet, de uppfattade även patienterna som mer 

trygga vid hänvisning till egenvård då de erhöll information via beslutsstödet. 

 

Att hänvisa patienter till egenvård kan vara förenat med en känsla av otrygghet 

(Höglund, Schröder, Möller, Andersson Hagiwara & Ohlsson-Nevo, 2018). 

Deltagarna i vår studie upplevde att de kände sig tryggare i att hänvisa patienter till 

egenvård när de kunde erbjuda dem ett uppföljningssamtal. De upplevde det tryggt 

för patienternas skull att de fick möjlighet att ställa sina frågor en gång till om det 

var något de inte hade uppfattat när sjuksköterskan informerat. Vid besked om en 

svår sjukdom, eller under en pressad situation, kan patienters förmåga att ta till sig 

information påverkas negativt (Larsson, Palm & Hasselbalch, 2008). För att 
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patienter ska känna sig trygga och uppleva att de har egenkontroll är kunskap och 

tillit viktiga delar. Trygghet, kunskap och tillit uppkommer via dialog med 

sjukvårdspersonal, vilket medför att patienter kan förstå sin sjukdom och den 

behandling som ges. Detta i sin tur leder till att patienterna kan bibehålla eller 

förbättra sin hälsa och livskvalitet (Klang Söderkvist, 2018). Larsson, Palm och 

Rahle Hasselbalch (2008) menar att patienterna blir tryggare och mindre oroliga om 

de får information om sin sjukdom, vad som händer och om fortsatt planering. 

Vidare menar de att informationen dessutom måste vara tydlig och anpassad för 

patienten, det är även viktigt att den upprepas och följs upp. Om patienterna får ett 

uppföljningssamtal och därmed möjlighet till att få mer eller förnyad information 

ses det som ett bra arbetssätt, både för sjuksköterskornas trygghet och troligtvis 

även för patienternas trygghet. I de fall sjuksköterskorna använde sig av RGS som 

beslutsstöd ses det som en extra bra lösning att det är just en sjuksköterska på 1177 

vårdguiden som ringer upp, då de är insatta i ärendet och kan förklara för 

patienterna hur sjuksköterskorna i ambulanssjukvården har resonerat. Detta 

eftersom de använder sig av samma beslutsstöd och kan ge samma information, då 

minskar även risken för att patienterna får tvetydig information om samma sjukdom 

eller symptom. 

 

En annan del av tryggheten låg i att deltagarna upplevde det skönt att någon 

kontrollerade deras bedömning i efterhand, en kontroll på att man inte gjort en 

felbedömning av patienternas tillstånd. Deltagarna upplevde sig generellt trygga 

med att hänvisa patienter till egenvård redan innan möjlighet till uppföljningssamtal 

fanns tillgänglig, dock fanns en oro för att på en dålig dag ha gjort en felbedömning. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård känner sig 

trygga om ytterligare någon gör en bedömning av patienten. Studien av Höglund et 

al. (2018) visar att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård upplevde det 

tillfredsställande och betryggande om de kunde boka in patienten på en vårdcentral 

för vidare bedömning. Med detta kan likheter dras till vår studie där deltagarna 

uttryckte att vetskapen om att någon annan gjorde en bedömning gav en känsla av 

tillfredsställelse av att ha gjort något bra för patienterna samtidigt som ens 

bedömningar av patienterna blev kontrollerade. Forskning visar även att patienter i 

hög grad är nöjda med sjukvårdsrådgivning över telefon och känner sig trygga med 

deras bedömningar (Wahlberg & Gustafsson, 2016). En studie av Kvilén-Eriksson, 

Sandelius och Wahlberg (2014) visar att föräldrar till sjuka barn känner sig trygga 

med att en sjuksköterska per telefon ringer upp för att kontrollera och göra nya 

bedömningar. Däremot saknas forskning kring patienters upplevelser av trygghet då 

de hänvisas från ambulanssjukvård till egenvård och är därför något som efterfrågas. 

 

Att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård har möjlighet att ge patienter en andra 

bedömning via 1177 vårdguiden innebär inte att ansvaret helt och hållet ska läggas 

över på någon annan. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2017) står att 

en legitimerad sjuksköterska har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning och 

ansvarar självständigt för kliniska beslut. En deltagare uttryckte att det inte ska vara 

”hey baboriba” utan att ansvaret för bedömningen fortfarande ligger hos dem. 

Uppföljningssamtalet fråntar inte sjuksköterskorna ansvaret, däremot är det en hjälp 

som bidrar till trygghet vid hänvisning till egenvård. 
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Om sjuksköterskor inom ambulanssjukvård upplever sig trygga med att hänvisa 

patienter till egenvård, kan nytta ses ur ett vårdetiskt perspektiv. I Höglund et al. 

(2018) studie framkommer att sjuksköterskor inom ambulanssjukvård tenderade att 

transportera patienter till akutmottagning, istället för att hänvisa patienter till 

egenvård då detta ansågs som en enklare lösning. Studien visade även att med en 

ökad trygghet ansågs det enklare att hänvisa patienter till rätt vårdnivå. Att hänvisa 

patienter till rätt vårdnivå kan för patienten innebära att exempelvis undvika långa 

och onödiga väntetider på redan hårt belastade akutmottagningar, som i sin tur leder 

till att onödigt lidande undviks. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är 

vården förbunden att arbeta för att förebygga ohälsa. Vidare menar Sandman (2018) 

att hälsoinsatserna ska vara till gagn för patienterna, om sjukvården inte 

åstadkommer detta saknar insatserna i sig värde. Han menar även att etik och 

vårdande är omöjliga att åtskilja, vilket innebär att etiska ställningstagande ständigt 

måste beaktas. Ambulanssjuksköterskor måste därför handla utefter etiska principer 

samt vad som anses vara bäst för patienterna och inte vad som anses som en enkel 

lösning för egen del. Med en ökad trygghet i hänvisning till egenvård antas det 

därför enklare för ambulanssjuksköterskor att hänvisa rätt patienter till rätt vårdnivå. 

 

Upplever ambulanssjuksköterskor sig trygga med att hänvisa patienter till egenvård 

och inte slentrianmässigt transporterar patienter till akutmottagningar som en enkel 

lösning, ses i förlängningen även en samhällsnytta på så vis att rätt patienter 

befinner sig på rätt vårdnivå och inte upptar resurser i onödan som kan komma 

andra patienter bättre till gagn. Wireklint Sundström et al (2016) skriver att 

sjukvårdens resurser ska utnyttjas effektivt och vården ska ges på den nivå som 

anses mest ändamålsenlig och därmed anpassad efter patienternas vårdbehov. De 

skriver vidare att i största möjliga mån ska vården genomföras i samråd med 

patienterna och individernas upplevelser ska tas i anspråk, dock måste även 

samhällsperspektivet beaktas. 

10 Konklusion 

Samverkan mellan ambulansorganisationen och 1177 vårdguiden har bidragit till en 

ökad trygghet för sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården vid hänvisning av 

patienter till egenvård. Sjuksköterskorna upplevde att de fick bra stöd och med 

tillförlitlig information från RGS kunde de hänvisa patienter till egenvård på goda 

grunder. Trygga och välgrundade beslut och bedömningar ses som något positivt för 

sjuksköterskorna då de upplever sig arbeta mer patientsäkert och lindrar därmed 

deras oro för att göra felbedömningar. Att någon dessutom följer upp 

sjuksköterskornas bedömningar kan även ses som en säkerhet och extra livlina för 

patienterna ifall sjuksköterskorna har gjort en felaktig bedömning eller då 

hälsotillståndet förändras. 

 

Vikten av ett strukturerat och likartat bedömningssätt ses även som nytta på 

nationell nivå. Införande av ett gemensamt beslutsstöd i hela landet skulle innebära 

att alla patienter får en likartad bedömning och hänvisning oavsett var i landet man 

bor. Skulle dessutom samverkan utökas till att omfatta SOS alarm skulle möjligen 

en likriktning av information och beslut ses i större omfattning. Vinsten i att hänvisa 

patienterna till rätt vårdnivå direkt ligger inte bara i att patienterna undviker lidande 
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som långa väntetider på akutmottagningar innebär, utan även i att sjukvårdens 

resurser nyttjas på ett effektivare sätt. 

 

Då detta är en liten studie med få deltagare, på ett ännu outforskat område 

rekommenderas mer forskning för att undersöka hur samverkan fungerar även i 

större kontext. Både fler kvalitativa studier behövs, men även fler och större 

kvantitativa studier är att rekommendera. Studien ger sjuksköterskors perspektiv. 

Att patienterna upplever en ökad trygghet av samverkan mellan 

ambulansorganisationen och 1177 vårdguiden är därför endast sjuksköterskornas 

upplevelser. För att få en mer heltäckande bild behövs därför studier med ett tydligt 

patientperspektiv utföras. 

 

Avslutningsvis citeras en av deltagarna: ”Det är ett litet ess i rockärmen liksom”. 
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Bilaga 1 
 

Enkät 

Syftet är att undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att hänvisa 

hjälpsökande till egenvård vid samverkan med 1177 vårdguiden. 

Enkäten skriver du ut, besvarar och lägger i ett förslutet kuvert. På kuvertet skriver 

du ”Magisteruppsats Emil och Fredrik”, detta skickar du via internpost till 

ambulansstationen i Växjö.  

 

 

1. Är du  

o Kvinna  

o Man  

o Annan könsidentitet  

2. Hur gammal är du?  

o 21 - 30 år  

o 31 - 40 år  

o 41 - 50 år  

o 51 - 60 år  

o 61 - 70 år  

o 71 år eller äldre  

3. Har du någon specialistutbildning förutom din 

grundutbildning till allmänsjuksköterska?  

o Ja  

o Nej  

Om ja, i så fall vilken?  

 

4. Antal verksamma år som sjuksköterska?  
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5. Antal verksamma år inom ambulanssjukvården som 

sjuksköterska?  

 

6. Utgår du från västra eller östra länsdelen?  

 

 

7. Jag använder alltid det befintliga "Beslutsstöd för hänvisning 

av vuxna Ambulansverksamheten" vid hänvisning av 

hjälpsökande till egenvård.  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  

Motivera ditt svar  

 

8. Jag känner mig trygg i att hänvisa hjälpsökande till egenvård 

med "Beslutsstöd för hänvisning av vuxna 

Ambulansverksamheten".  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  

Motivera ditt svar  
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9. Befintligt "Beslutsstöd för hänvisning av vuxna 

Ambulansverksamheten" ger mig det stöd jag behöver i 

hänvisningsprocessen.  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  

Motivera ditt svar  

10. Riktlinjen bygger på att läkare ska finnas att tillgå vid frågor enligt 

"Beslutsstöd för hänvisning av vuxna Ambulansverksamheten" . Jag 

upplever att den möjligheten finns.  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  

Motivera ditt svar  

 

11. Vid kontakt med läkaren, upplever jag att jag får det stöd jag 

behöver.  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  

Motivera ditt svar  
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12. Upplever du att det finns några brister i “Beslutstöd för 

hänvisning av vuxna Ambulansverksamheten” när en 

hjälpsökande lämnas hemma för egenvård?  

o Ja  

o Nej  

Om ja, motivera ditt svar  

 

 

13. Finns det något specifikt sjukdomstillstånd som gör det 

svårare att hänvisa en hjälpsökande till egenvård enligt 

“Beslutstöd för hänvisning av vuxna Ambulansverksamheten”?  

o Ja  

o Nej  

Om ja, motivera ditt svar  

 

14. Finns det någon specifik situation som gör det svårare att 

hänvisa en hjälpsökande till egenvård enligt “Beslutstöd för 

hänvisning av vuxna Ambulansverksamheten”?  

o Ja  

o Nej  

Om ja, motivera ditt svar  

 

15. Påverkar geografisk hämtplats beslutet att lämna patienten 

hemma med egenvård?  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  
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Motivera ditt svar  

 

16. Har tidpunkt på dygnet någon påverkan på beslutet att 

lämna en hjälpsökande hemma?  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  

Motivera ditt svar  

 

17. Det är min upplevelse att hjälpsökande generellt är tillfreds 

med att bli hänvisade till egenvård.  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  

Motivera ditt svar  

 

18. Det är min upplevelse att närstående till den hjälpsökande 

generellt är tillfreds med egenvård som hänvisning.  

o Ja, helt enig  

o Ja, i stort sett enig  

o Ja, delvis enig  

o Nej, delvis enig  

o Nej, tar nästan helt avstånd  

o Nej, tar helt avstånd  
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Motivera ditt svar  

 

19. Det är min upplevelse att hjälpsökande generellt är tillfreds med 

att bli hänvisade till egenvård då vederbörande får ett 

uppföljningssamtal via 1177. 
 

o Ja, helt enig 

o Ja, i stort sett enig 

o Ja, delvis enig 

o Nej, delvis enig 

o Nej, tar nästan helt avstånd 

o Nej, tar helt avstånd 

Motivera ditt svar: 

20.  Min upplevelse av att hänvisa hjälpsökande till egenvård har 

förändrats efter införande av uppföljningssamtal för den 

hjälpsökande via 1177. 
 

o Ja, helt enig 

o Ja, i stort sett enig 

o Ja, delvis enig 

o Nej, delvis enig 

o Nej, tar nästan helt avstånd 

o Nej, tar helt avstånd 

Motivera ditt svar: 

 

21.  Jag upplever det meningsfullt att erbjuda hjälpsökande som hänvisas 

till egenvård ett uppföljningssamtal via 1177. 

 

o Ja, helt enig 

o Ja, i stort sett enig 

o Ja, delvis enig 

o Nej, delvis enig 

o Nej, tar nästan helt avstånd 

o Nej, tar helt avstånd 

Motivera ditt svar: 

 

22. Jag känner mig mer trygg i hänvisningsprocessen nu efter införandet 

av uppföljningssamtal via 1177 till patienter. 

 

o Ja, helt enig 

o Ja, i stort sett enig 

o Ja, delvis enig 

o Nej, delvis enig 
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o Nej, tar nästan helt avstånd 

o Nej, tar helt avstånd 

 

Motivera ditt svar: 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Emil och Fredrik 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Vill du berätta om hur du upplever det att hänvisa patienter till egenvård? 

-Hur då? Vill du utveckla? Kan du berätta om ett exempel? 

 

 

Hur upplever du det att använda beslutsstöden (Rådgivningsstödet webb och 

befintligt) vid hänvisning till egenvård? 

-Finns det några skillnader mellan dem? Fördelar, nackdelar? 

 

 

Hur upplever du hänvisningsprocessen nu när du kan erbjuda ett 

uppföljningssamtal till patienten? 

-Utveckla? Har du saknat uppföljning för patienterna? 

 

 

Upplever du dig trygg med att hänvisa patienter till egenvård med vetskapen 

om att de får en uppföljning via 1177 vårdguiden? 

-Vad skulle göra dig mer trygg?  
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Informationsbrev till verksamhetschef 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i utbildningen skriver vi en 

magisteruppsats tillsammans. 

Vår studie ingår i ett pågående projekt där ett samarbete mellan 

Ambulansverksamheten Kronoberg och 1177 har inletts. Vårt syfte med studie är att 

undersöka om ett uppföljningssamtal för patienter som hänvisats till egenvård 

påverkar ambulanssjuksköterskans upplevelse i hänvisningsprocessen. Vi ämnar 

därför genomföra en enkätundersökning med sex medarbetare som ingår i projektet 

samt fördjupande semistrukturerade intervjuer med dessa. Vi önskar även intervjua 

sex andra medarbetare som inte ingår i studien för att undersöka om det finns någon 

skillnad i upplevelsen mellan de två grupperna. 

Deltagandet är högst frivilligt och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan utan några som helst repressalier. Intervjuerna kommer att spelas in och 

behandlas konfidentiellt, datamaterialet kommer inte kunna härledas till respektive 

deltagare. Efter avslutad studie kommer materialet att destrueras. Resultatet kommer 

att presenteras som en uppsats på avancerad nivå. 

 

Vi ber härmed om Ert godkännande för att genomföra denna studie. 

Ni är varmt välkomna att höra av Er vid frågor och funderingar. Tack på förhand! 

 

 

Växjö 2019-01-14 

Med vänlig hälsning 

 

Emil Karlsson                      Fredrik Henriksson                              

Leg. Sjuksköterska                                     Leg. Sjuksköterska                              

Region Kronoberg                     Region Kronoberg       

ek223ek@student.lnu.se                     fh222pz@student.lnu.se                          

070-693 67 27                      070-040 60 40   

 

Handledare:                                          

Sofia Backåberg (Universitetslektor)                   

Linnéuniversitetet Växjö         

sofia.backaberg@lnu.se 

 

mailto:ek223ek@student.lnu.se
mailto:fh222pz@student.lnu.se
mailto:sofia.backaberg@lnu.se
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Samtyckesformulär verksamhetschef 

 

Jag har tagit del av informationen om magisteruppsats med syfte att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till egenvård med 

uppföljningssamtal via 1177. Härmed ger Jag mitt tillstånd till genomförandet av 

den planerade datainsamlingen. 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

…………………………………………………………… 

Underskrift 

 

…………………………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Informationsbrev deltagare 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. Du tillfrågas härmed om 

att delta i en studie om ambulanssjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter 

till egenvård med hjälp av uppföljning via 1177. 

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Som en del i utbildningen skriver vi en magisteruppsats 

tillsammans. 

 

Magisteruppsatsen kommer att baseras på Dina tidigare svar på 

enkätundersökningen samt Dina svar som framkommer under intervjun. Syftet med 

studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av att hänvisa patienter 

till egenvård som får ett uppföljningssamtal via 1177. Vi vill med studien undersöka 

om ett uppföljningssamtal till patienter som hänvisats till egenvård påverkar 

ambulanssjuksköterskors upplevelser i hänvisningsprocessen.  

 

Din medverkan är frivillig och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

några som helst påföljder. Platsen för intervjun väljer Du själv och tidsåtgången 

beräknas mellan 30 och 60 minuter. Med Din tillåtelse önskar vi spela in intervjun, 

detta material kommer sedan att förvaras på ett säkert sätt. Materialet kommer att 

kodas och inte kunna härledas till Dig som deltagare. Vid avslutad studie kommer 

materialet destrueras. Resultatet kommer sedan att presenteras som en 

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

 

 

Med vänlig hälsning 

Emil Karlsson                      Fredrik Henriksson                              

Leg. Sjuksköterska                     Leg. Sjuksköterska                          

Region Kronoberg                     Region Kronoberg 

ek223ek@student.lnu.se                            fh222pz@student.lnu.se                       

070-693 67 27                      070-040 60 40 

 

Handledare:                                     

Sofia Backåberg (Universitetslektor)                 

Linnéuniversitetet Växjö         

sofia.backaberg@lnu.se  

 

  

mailto:ek223ek@student.lnu.se
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Samtyckesformulär deltagare 

 

Jag har tagit del av informationen om magisteruppsats med syfte att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter till egenvård med 

uppföljningssamtal via 1177. Härmed ger Jag mitt tillstånd till deltagande i studien. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

………………………………………………………………… 

 Underskrift  

 

…………………………………………………………………      

Namnförtydligande 
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Etisk egengranskning 

 

 


