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Sammanfattning    

 

Det är en utmaning för ambulansorganisationen att möta det akuta vårdbehovet som 

förekommer i vårt skiftande samhälle. Det ställs ett ökat krav på 

ambulanssjuksköterskans bedömningsförmåga, för att vägleda patienten till fortsatt vård 

inom olika vårdnivåer på ett patientsäkert vis. Ambulanstransporter som ej är befogade 

är ett betydande problem. Inom Västra Götalandsregionen hänvisar 

ambulanssjuksköterskan patienter till alternativa färdsätt med vårdkedjan SAMBand. 

Målet är att frigöra ambulansresurser på ett patientsäkert sätt samt öka tillgängligheten 

av ambulansresurser i samhället. Syftet med denna studie är att beskriva 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienten till ett alternativt färdsätt 

med hjälp av vårdkedjan SAMBand. En kvalitativ intervjustudie genomfördes på tre 

ambulansstationer i glesbygden inom SÄS. Bekvämlighetsurval användes för att 

rekrytera och intervjua ambulanssjuksköterskor. Antalet deltagare var 10 

ambulanssjuksköterskor där yrkeserfarenheten sträckte sig mellan 6 till 28 år. 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att 

ambulanssjuksköterskan beskriver en så kallad magkänsla och erfarenhet som viktiga 

vid hänvisning till alternativt färdsätt. Möjligheten att hänvisa till vårdcentraler i 

underlaget SAMBand saknades, ett ökat mandat att neka patienter önskades. Frustration 

förekommer när ambulanssjuksköterskorna blev tvungna att transportera patienter utan 

vårdbehov. Ambulanssjuksköterskornas erfarenhet spelar en betydelsefull roll vid 

patientbedömningen, vilket kunde betraktas som både positivt och negativt. Möjligheten 

om att neka patienter ambulanstransport som sista utväg bör vidare undersökas för att 

istället hänvisa till SAMBand. Det ses en fördel för både patienten och 

ambulansorganisationen av att inkludera vårdcentraler i SAMBand samt att underlaget 

bör tydliggöras. 

 

 

Nyckelord: specialistsjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor, kvalitativ, intervju, 

SAMBand, vårdnivå. 

 

Keywords: specialists nurses, ambulance nurses, qualitative, interview, SAMBand, 

level of care. 
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INLEDNING 
Det är en utmaning för ambulanssjukvården att möta det vårdbehov som finns i vårt 

samhälle som ständigt förändras. Vilket medför ett ökat krav på 

ambulanssjuksköterskans bedömningsförmåga. Ambulanssjuksköterskan måste bedöma 

och vägleda svårbedömda patienter till fortsatt vård inom den öppna eller slutna vården 

på ett patientsäkert vis (Bremer, 2016 s. 61). Idag bedöms ambulanstransporter som ej 

befogade ett betydande problem för ambulansverksamheten, akutmottagningen och 

patienterna (Holmberg, 2015). I Västra Götalandsregionen tillåts 

ambulanssjuksköterskan att hänvisa patienter till annan vårdenhet, efter att vissa 

kriterier uppfylls till alternativt färdsätt med vårdkedjan SAMBand. SAMBand 

utvecklades med målet att frigöra ambulansresurser på ett patientsäkert sätt samt öka 

tillgängligheten i samhället. Det finns en bristande kunskap om hur 

ambulanssjuksköterskan upplever det är att hänvisa patienter till ett alternativt färdsätt 

med hjälp av bedömningsunderlaget. Därför handlar denna studie om 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienter till alternativt färdsätt.   

 

BAKGRUND 

Prehospital sjukvård 

Sveriges befolkningsmängd ökar kraftigt i takt med att landets invånare lever längre och 

att invandringen till Sverige ökar (Statistiska centralbyrån 2018). Antalet 

ambulansuppdrag i Sverige har dessutom ökat betydande under de senaste åren 

(Tärnqvist et al. 2017). Enligt Bremer (2016, s 53) ökade prio 1 ambulansuppdragen i 

Sverige med 71 % från år 2009 till 2014. 

 

Ambulanssjukvården definieras som akutsjukvård och omedelbara medicinska åtgärder 

av patienter utanför sjukhus, som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal 

(Socialstyrelsen 2009:10), där all vård ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och värna om den enskilda människans värdighet. Lika viktigt är att den som har 

störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (SFS 2017:30). 

Prehospital akutsjukvård utövas i en komplex och utmanande miljö, där 

ambulanspersonalen måste hantera en stor vidd av medicinska tillstånd hos patienter i 

alla åldrar (Andersson Hagiwara 2014). Enligt socialstyrelsens föreskrifter bör 

ambulansen vara bemannad med minst en hälso- och sjukvårdspersonal som har 

behörighet att iordningställa och administrera läkemedel (Socialstyrelsen 2009:10). 

Ambulansbesättningen består vanligen av ambulanssjukvårdare, legitimerade 

sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor. Utbildningslängden mellan 

ambulanssjukvårdare, legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor varierar 

(Lindström, Bohm & Kurland 2015).  Andelen legitimerade sjuksköterskor i den 

svenska ambulanssjukvården uppskattas till 68-70 procent. Det varierar även från 20 till 

85 procent av andelen sjuksköterskor med specialistutbildning mellan Sveriges olika 

landsting (Nysam 2014).  

 

Överutnyttjandet av ambulanssjukvård är ett ökande problem i Sverige. Det har visat att 

enligt ambulanspersonal kan så mycket som en tredjedel och upp till hälften av alla 

ambulanstransporter till akutvårdsavdelningar inte varit medicinskt nödvändiga (Hjälte, 
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Suserud, Herlitz, & Karlberg 2007a). Detta innebär en ineffektiv användning av 

utbildad akutpersonal och avancerad utrustning (Gratton, Ellison, Hunt & Ma 2003; 

Hjälte, Suserud, Herlitz, & Karlberg 2007a). På grund av lång responstid och långa 

transportsträckor kan ambulanser vara upptagen i flera timmar (Beillon, Suserud, 

Karlberg, & Herlitz 2009; Riksrevisionen 2012). Sveriges landsting har svårt att uppnå 

sina uppsatta väntetidsmål för att nå fram till patienten, som kan variera från 10 till 30 

minuter vid akuta larm, på grund av bristande resurser och långa avstånd (Hjärt- och 

lungsjukas riksförbund 2015). Vidare skriver Eckelman och Sherman (2016) att hälso- 

och sjukvården kräver idag stora insatser av energi och andra resurser, som därmed 

genererar stora mängder av avfall och luftföroreningar. Vilket i sin tur har en indirekt 

negativ effekt på folkhälsan. World Health Organization (2016) skriver att genom att 

effektivisera vården kan miljön skyddas. 

 

Patientens förväntningar på ambulanssjukvården  

Anledningen att en patient ringer efter ambulans kan vara flera. Vanligast upplevde 

patienterna deras sjukdomstillstånd så pass akut att inget annat färdmedel eller vårdform 

känns tänkbar (Thuresson, Berglin, Lindahl, Svensson, Zedigh & Herlitz 2008). En 

önskan om att bli ordentligt omhändertagen och få goda råd är något patienter hoppas på 

när de möter ambulanssjukvården. Patienter uttrycker en generell oro över sin hälsa och 

lägger gärna över ansvaret för sitt välmående i händerna på vårdarna (Togher, 

O'Cathain, Phung, Turner, & Siriwardena 2015). När ambulanspersonalen anländer 

känner patienterna oftast en lättnad över att inte behöva hantera sitt sjukdomstillstånd i 

sin ensamhet (Forslund, Kihlgren, Östman & Sørlie 2005). Patienter upplever sig säkra 

både fysiskt och psykiskt vid ambulansens ankomst (Johansson, Ekwall, & Wihlborg 

2011).  

 

I motsats till detta finns det patienter som ser ambulansen som ett rent transportmedel 

och inte som en plats för vård. De ser ambulanspersonalen endast som chaufförer och 

inte som sjukvårdspersonal. Patienter kan uppleva en frustration då vård och behandling 

initieras på plats och ser det som en fördröjning till sjukhus. Det kan lätt skapa ilska hos 

patienter och därmed skapa en negativ vårdrelation (Ahl & Nyström, 2012). Äldre 

patienter förväntar sig oftast inte någon undersökning eller vård från 

ambulanspersonalen utan endast en snabb transport till sjukhus (Vicente, Castren, 

Sjöstrand & Wireklint Sundström, 2013). Vidare finns det en felaktig uppfattning om att 

den hjälpsökande får snabbare vård vid ankomst till akutmottagningen när patienten 

åker in med ambulans (Riksrevisionen 2012). Samtidigt noterade Thuresson et al. 

(2008) att patienter avstår att ringa ambulans då de förväntar sig att det går fortare att ta 

eget transportmedel till sjukhus än vad det tar att ringa efter ambulans.  

 

Patientsäkerhet  

Inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhet grunden i vårdandet och är enligt lag en 

skyldighet för all hälso- och sjukvårdspersonal att upprätthålla (SFS 2010:659). 

Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan (SLAS) publicerade 2002 ett 

nationellt bedömningsunderlag som specifikt utformades till att bedöma prehospitala 

tillstånd. Syftet var att kvalitetssäkra och öka patientsäkerheten inom den svenska 

ambulansorganisationen (SLAS 2017). Det finns svårigheter i den prehospitala miljön 
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som skiljer sig från sjukhusmiljön, där sjuksköterskan inte har lika stor möjlighet till 

läkarkonsultation vid bedömningssvårigheter. Sjuksköterskan lämnas ofta till att göra 

sina egna kliniska samt medicinska beslut (Hagiwara et al. 2013). Inom den 

prehospitala miljön försätts ambulanspersonal i situationer där de tvingas fatta beslut 

som överträffar sjukvårdspersonalen medicinska samt kliniska kunskaper, detta kan 

riskera patientsäkerheten (Bigham et al. 2012; Hagiwara et al. 2016). Ett hot mot 

patientsäkerheten är slarvaktigt utförd bedömningsprocess och låg följsamhet till 

aktuella riktlinjer (Hagiwara et al. 2013; Hagiwara et al. 2016). Dahlberg och Segesten 

(2010, s. 113) beskriver genom att följa givna principer eller metoder kan öka 

säkerheten för patienten. Risken finns dock att rutinerna inte passar till varje enskild 

patients förutsättningar, önskningar eller behov. Ek och Svedlund (2015) påvisar att det 

är en viktig patientsäkerhetsaspekt att erhålla rätt vårdnivå hos patienter, för att frigöra 

samhällets ambulansresurser och sjukvårdsresurser så att patienter med ett mer 

vedertaget prehospitalt vårdbehov får den hjälp som krävs. 

 

Bedömningsprocess 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården beskriver att 

sjuksköterskan bland annat ska kunna på ett systematiskt, stödjande och reflekterat sätt 

omhänderta sjuka eller skadade patienter och deras anhöriga. Utöver 

omvårdnadsansvaret skall sjuksköterskan bedöma patientens medicinska tillstånd samt 

behov enligt Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure/Environment 

(ABCDE) metoden. Utifrån nationella och lokala behandlingsriktlinjer ska 

sjuksköterskan självständigt besluta, administrera och utvärdera farmakologisk 

behandling (SLAS 2017; RAS & SSF 2012). ABCDE-metoden innebär att vårdaren gör 

en kontroll och bedömning av patientens vitala hälsotillstånd i form av fria luftväg, 

andning, cirkulation, medvetandegrad samt exponering, kontroll av kroppen, skydda 

kroppen. Vårdaren utför undersökningar under varje kategori, utvärderar samt beslutar 

om eventuella åtgärder. Syftet är att prioritera och optimera omhändertagandet av en 

akut sjuk patient (SLAS 2017; National Association of Emergency Medical Technicians 

2015, s. 94).  

 

Att bemöta och genomföra en systematisk bedömning av en patient prehospitalt är en 

komplex process. Det krävs att ambulanssjuksköterskan bedömer den individuella 

patienten med sina bakomliggande medicinska- och omvårdnadskunskaper. Förutfattade 

meningar, tidigare erfarenhet samt kompetens kan spela roll i hur omhändertagandet 

utspelar sig (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, ss. 179-181). 

Ambulanssjuksköterskan skall kunna initiera vårdbedömningen ur såväl medicinskt som 

holistiskt- och humanistiskt perspektiv utan att patienten upplever att hon eller han blir 

ett annat rutinjobb (Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg 2014). Genom att hålla 

patienten i centrum och lyssna till deras berättelse kan informationen leda 

sjuksköterskan framåt i sin vårdande bedömning, stödja den medicinska bedömningen 

samt även minska eventuellt lidande (Dahlberg 2003 s. 98-99; Wireklint Sundström 

2005; Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). Tidigare forskning har visat att det 

största hotet mot patientsäkerheten inom det prehospitala omhändertagandet är 

felbedömningar av patientens hälsosituation (Andersson Hagiwara et al. 2019; 

Magnusson et al. (2018). Det är därför viktigt att använda sig av aktuella beslutsstöd 

(Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 179; Tärnqvist et al. 2017).  
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Triagering är ett system som akutsjukvården som både som hospitala och den 

prehospitala vården använder, och har innebörden att identifiera, sortera samt prioritera 

patienter (Kilner et al. 2011). Där den patient som befinner sig i sämst hälsotillstånd 

men bedöms överleva sina skador om adekvata åtgärder omgående genomförs ska 

prioriteras (Nationalencyklopedin 2019). Inom svensk ambulanssjukvård men även på 

de flesta akutmottagningar i Sverige används triagesystemet Rapid Emergency Triage 

and Treatment System (RETTS©). Triagesystemet RETTS© är framtaget i Sverige med 

syfte att assistera sjuksköterskan i sin bedömning, genom att identifiera hur fort en 

patient skall träffa en läkare (Wireklint, Elmqvist, Parenti & Göransson 2018; Widgren 

& Jourak 2011). I beslutstödet RETTS© sker prioriteringen utifrån triagemodellens 

vitalparameteralgoritm och en Emergency Symptoms and Sign (ESS) kod. 

Vitalparameteralgoritmen ämnar ge en bild av patientens andning- och 

cirkulationsorganens funktion, vakenhetsgrad och även kroppstemperatur. ESS-koden 

innehåller en eller flera sökorsaker hos vuxna, gravida, barn samt personer med 

psykiatriska tillstånd, som skall ge ett stöd till sjuksköterskan vid anamnestagande och 

observation av kliniska tecken. Den algoritm eller ESS-kod som ger högst prioritet blir 

den slutliga prioriteringen. I RETTS© finns fem olika prioriteringsnivåer i stigande 

allvarlighetsgrad: blå, grön, gul, orange och röd. Där prioritetsnivån ska ge en 

indikation om patienten behöver akutsjukvård direkt eller vård inom så kort tid som 

möjligt (Predicare 2017; Widgren 2012, ss. 20-22). Det är en utmaning för 

ambulanssjuksköterskor att triagera patienter till den mest lämpliga vårdnivån. Det 

förekommer ingen specifik ESS-kod som med säkerhet kan hänvisa patienter till 

exempelvis vårdcentral (Norberg, Wireklint Sundström, Christensson, Nyström & 

Herlitz 2015).  

 

Rätt vårdnivå 

Genom det ökade behovet av ambulanssjukvård kommer ambulanssjuksköterskor fylla 

en viktig roll i framtiden för att bistå patienten till rätt vårdnivå (RAS & SSF 2012). De 

senaste åren har forskningen fokuserat på att optimera vårdnivån redan direkt från första 

vårdkontakt.  Nyttjandet av ambulansresurser inom ambulansorganisationen kan 

förbättras genom patientsäkra beslutstöd, nya arbetssätt samt bättre samarbete mellan 

olika vårdinstanser (Wireklint Sundström, Annetorp, Sjöstrand & Vicente, 2016 s. 264) 

Utifrån hur patienten bedöms och prioriteras kan ambulanssjuksköterskan besluta om 

vilken vårdnivå som är mest lämpad för patienten. Vanligast är att erbjuda 

ambulanstransport till akutmottagningen alternativt vårdcentral (Norberg et al. 2015). 

Patienten kan därtill bli hänvisad att ta sig till akutmottagningen eller primärvården med 

annat transportmedel eller att patienten kan erhålla egenvård (Wireklint Sundström, 

Annetorp, Sjöstrand & Vicente, 2016 ss. 268-269). Flertalet forskare anser att 

ambulanssjuksköterskan bör ha valmöjligheten att hänvisa patienter till alternativa 

transportmedel vidare till sjukhus när inget vårdbehov under färd föreligger. Det är 

dessutom viktigt att öka förståelsen för fenomenets konsekvenser (Gratton, Ellison, 

Hunt & Ma 2003; Jensen et al. 2015; Hjälte, Suserud, Herlitz, & Karlberg 2007b; 

Magnusson, Källenius, Knutsson, Herlitz & Axelsson 2016). 

 

Det kräver en grundlig bedömning av ambulanssjuksköterskan för att kunna hänvisa 

patienter i alternativa transportmedel till sjukhus (Gratton, Ellison, Hunt & Ma 2003; 
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Hjälte, Suserud, Herlitz, & Karlberg 2007b; Magnusson, Källenius, Knutsson, Herlitz & 

Axelsson 2016). För att hänvisa patienten till alternativa transportmedel är det flertalet 

kriterier som måste uppfyllas. Patienten måste vara fullt orienterad i tid och rum. 

Patientens vitala parametrar måste vara opåverkade. Patienten ska inte vara i behov av 

någon läkemedelsadministration, medicinsk övervakning eller medicinska behandlingar 

under transport in till vårdinrättning. Vidare måste ambulanssjuksköterskan ta stor 

hänsyn till humanitära och speciella skäl. I första hand är en ambulanstransport till för 

patienter som kräver prehospitala sjukvårdsinsatser eller övervakning under transporten 

in till sjukhus. Uppfyller inte patienten alla kriterier och ambulanssjuksköterskan känner 

sig osäker på sin bedömning kan läkare kontaktas för konsultation, innan hänvisning 

sker till annat färdsätt (Klementsson 2015; Åström Victorén 2016).   

 

Vårdkedjan SAMBand 

Ambulanssjukvårdens utveckling går framåt, och det ställs mer krav på 

ambulanspersonalens bedömningsförmåga att styra patienter till rätt vårdnivå då alla 

patienter inte är i behov av akutsjukvård (Evans, Mcgovern, Birch, & Newbury-Birch 

2014; Norberg et al. 2015). I korrelation med ökad belastning på ambulanssjukvårdens 

resurser initierades ett projekt i Västra Götalandsregionen där syftet var att på ett mer 

patientsäkert sätt kunna frigöra ambulansresurser till mer vårdkrävande uppdrag. 

Behöver patienten transport till vårdinstans ska det vara patientens behov av 

ambulanssjukvård som ska styra själva transportmedlet. Projektet implementerades och 

permanenterades inom delar i Västra Götalandsregionen och fick namnet ”Sittande 

sjukresa” efter ambulanssjuksköterskans bedömning (SAMBand) (Porter & Sundgren, 

2015). Efter anamnestagande, ABCDE-metoden, RETTS© och sedan via ett underlag 

med inklusion- samt exklusionskriterier bedömer sjuksköterskan vilka patienter som 

utefter vårdbedömningen blir aktuell för vårdkedjan SAMBand (Porter & Sundgren, 

2015). För att inkluderas i vårdkedjan SAMBand ska patienten bedömas behöva 

uppsöka akutmottagning för fortsatt vård. Däremot bedöms patienten inte vara i behov 

av ambulanssjukvård under transport. Vidare ska patienten efter bedömning hamna i de 

lägre prioriteringsgrupperna enligt RETTS©, som grön och gul. Vårdkedjans 

exklusionskriterier är främst patientens och anhörigas samtycke, bröstsmärta, arytmi, 

misstänkt smittsam sjukdom, patienten anses ej kunna förstå information, alternativ 

transport kan ej komma inom rimlig tid (bilaga 1). I samband med att sittande alternativt 

liggande transport beställs rapporteras även patienten in till mottagande sjukhus, som 

därmed är förvarnade om patientens ankomst. Patienten tar även med sig en kopia av 

det rapportunderlag som ambulanssjuksköterskan fyllt i och lämnas till 

akutmottagningens personal. Patienter som faller in i vårdkedjans kriterier benämns som 

SAMBandspatienter (Porter & Sundgren, 2015).  
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PROBLEMFORMULERING 

Ambulanssjukvården har genom åren utvecklats drastiskt, från att vara en renodlad 

transportorganisation till kvalificerad akutsjukvård. En bristande jämvikt förekommer 

idag mellan det ökande antal ambulansuppdrag och ambulansresurser i Sverige.  Det är 

idag inte längre självklart att patienten bör transporteras med ambulans. 

Transportmedlet ska styras efter patientens behov av ambulanssjukvård eller inte. 

Relaterat till den ökade belastningen på ambulansorganisationen, delges sjuksköterskan 

möjligheten att hänvisa patienter som ej är i behov av ambulanssjukvård, till ett 

alternativt transportmedel till sjukhus. Ambulansresurser blir på så vis snabbare 

disponibel för andra ambulansuppdrag. Inom den prehospitala verksamheten i Västra 

Götalandsregionen hänvisas dessa patienter till ett alternativ transportmedel med hjälp 

av det nytillkomna bedömningsunderlaget SAMBand. SAMBand utvecklades med 

målet att frigöra ambulansresurser på ett patientsäkert sätt samt öka tillgängligheten i 

samhället. En bristande kunskap föreligger om hur ambulanssjuksköterskan upplever att 

hänvisa patienter till ett alternativt färdsätt med hjälp av bedömningsunderlaget. 

Författarna har en önskan att med studien identifiera eventuella förbättringsområden 

inom beslutprocessen vid omhändertagandet av SAMBandspatienter.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

hänvisa patienten till ett alternativt färdsätt med hjälp av vårdkedjan SAMBand. 

 

METOD 

Kvalitativ ansats 

För att beskriva studiens syfte har författarna valt att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Kvalitativa forskningsmetoder med 

ett fenomenologiskt förhållningssätt är av fördel att välja vid forskning som har som 

syfte att förstå hur ett fenomen upplevs hos en individ eller grupp (Kvale och 

Brinkmann 2014, s. 42). Författarna analyserade intervjumaterialet med induktiv ansats, 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s.219). Induktiv ansats innebär att 

under datainsamling kommer författarna förhålla sig så teorineutrala som möjligt för att 

inte påverka studiens data eller resultat, för att senare i analysen knyta an till vald teori 

(Hartman 2004, s. 277-278). 

 

Urval 

Urvalet bestod av legitimerade sjuksköterskor från Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) som 

har handlagt bedömningsunderlaget SAMBand. Författarna bedömde att vårdkedjan 

SAMBand används mer frekvent utanför tätort då tidsvinsten av att hänvisa patienter till 

ett alternativt färdsätt blir större. Därav valde författarna att inkludera sjuksköterskor 

från fyra olika ambulansstationer utanför tätorten inom SÄS. Författarna har enligt 

bekvämlighetsurval inkluderat legitimerade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet 

inom ambulansverksamheten. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet bygger på 

forskarens begränsningar för budget och tid, respondenterna valdes utifrån vad som 
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kommer forskarna närmast till hands (Polit & Beck 2016, s. 492). Ålder samt kön på 

deltagarna fann författarna ingen relevans till studiens syfte och därför inkluderades alla 

oavsett kön och ålder. Ambulanssjuksköterskor som ej handlagt vårdkedja SAMBand 

exkluderades från urvalet då syftet ej skulle kunnat besvaras. Studien har inkluderat 10 

legitimerade sjuksköterskor, som hade en yrkeserfarenhet som sträckte sig mellan 6 till 

28 år. Slumpmässigt blev deltagarna jämnfördelade mellan män och kvinnor. Samtliga 

deltagare erhöll en specialistsjuksköterskeutbildning med olika inriktningar som 

ambulanssjukvård, intensivvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 

 

Datainsamling  
 

Efter godkännande av intervjustudien från akutklinikens verksamhetschef på SÄS 

(bilaga 2), kontaktades avdelningscheferna på de aktuella ambulansstationerna. Studiens 

innebörd, syfte samt metodval förmedlades. De legitimerade sjuksköterskorna 

kontaktades på ambulansstationerna där författarna presenterade sig och beskrev 

studiens syfte. Om sjuksköterskorna är villiga att medverka i studien, bestämdes tid för 

intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på ambulansstationerna under arbetstid där 

författarna var tvungen ta hänsyn till eventuella larm. Informanterna bestämde tid och 

plats för intervjun, för att öka tryggheten. Enligt Polit och Beck (2016, s. 514) är det 

viktigt att intervjuer sker på en ostörd plats där det är en liten risk för distraktion som 

kan påverka informanterna negativt. Innan intervjun äger rum fick deltagarna muntlig 

och skriftlig information om studien och om hur intervjun kommer gå till. Vidare fick 

deltagarna skriva under en samtycke-bilaga vid intervjutillfället, vilket kopierades där 

författare samt informant behöll varsitt exemplar. Kvale och Birkmann (2014, s. 87) 

beskriver att informerat samtycke innebär att informanterna medverkar frivilligt och har 

rätt att när som helst utan att uppge anledning avbryta intervjun. 

 

 I eftersträvan till att fånga deltagarnas upplevelser av fenomenet och svara på studiens 

syfte, använde författarna en frågeguide med semistrukturerade frågeställningar (bilaga 

3). En semistrukturerad intervju uppmanar deltagaren att tala fritt om ämnet och berätta 

om händelser med sina egna ord (Polit och Beck 2016, s. 510). Författarna ställde ett 

par förutbestämda frågor utifrån syftet och under intervjun tillkom uppföljningsfrågor 

såsom, hur kände du då? kan du utveckla det mer? vad tror du det berodde på? Därtill 

ställdes tolkande frågor som exempelvis, ’’Du menar alltså att...’’, för att ge 

informanten en ytterligare chans att tillägga och utveckla sina svar. Kvale och Birkmann 

(2014, s. 150) menar att uppföljningsfrågor kan uppmuntra intervjupersonen ge en 

rikligare beskrivning av sin berättelse.  Intervjuerna spelades in via digital ljudinspelare 

för att underlätta transkribering samt analysering av materialet. Författarna avstod ifrån 

att anteckna, då informanten kunde bli distraherad av detta. De inspelade intervjuerna 

sparades fram till att studien blivit godkänd, sedan raderades allt datamaterial för att 

säkerhetsställa att ingen obehörig får tillgång till materialet.  

 

Dataanalys 

Författarna tillämpade kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2017 s. 219). Induktiv ansats kännetecknas som att söka 

mönster i innehållet och inta ett förutsättningslöst analys sätt (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2017, s. 221). För att skapa en helhetsförståelse av intervjuunderlagets 
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innebörd läste författarna separat och detaljerat igenom det transkriberade datainnehållet 

flertalet gånger. Därpå klarlades meningsenheter gemensamt som motsvarade studiens 

syfte. Meningsenheterna analyserades vidare och kondenserade meningsenheter togs ut, 

som gjorde att texten blev kortare och mer lätthanterlig. Därefter sattes en kod med 

hjälp av meningsenheter som kort beskrev dess innehåll. Senare fördelades dessa koder 

i underkategorier, samt en slutlig kategori som fångar det latenta innehållet i texten. 

Koder, underkategori och kategori redovisas i tabell 2 och exempel på analysförfarande 

återfinns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.   

 

Förförståelse  

Författarna har erfarenhet av akutsjukvård från en aktiv anställning på en 

akutmottagning men ingen större erfarenhet av vårdkedjan SAMBand. Det kan ge 

författarna en nackdel att inte ha en så stor erfarenhet om fenomenet. Därför har 

författarna tagit till sig den information som finns tillgänglig och intervjuat erfaren 

ambulanspersonal inom ämnet för att öka sin förståelse av fenomenet. 

  

Etiska överväganden 

Denna studie är ett examensarbete inom ramen för högskoleutbildning på avancerad 

nivå. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

behövs ingen prövning hos en etikprövningsnämnd för examensarbeten. Författarna 

krävdes inte enligt lag etisk pröva studien, trots detta sänktes inte författarnas egna krav 

på studiens etiska aspekter. Enligt Vetenskapsrådet (2002) har forskning fyra allmänna 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Studien uppmärksammade dessa forskningsetiska principer genom att 

informanterna först fick muntlig information och sedan skriftlig information om 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Underkategori Kategori 

Alltså ska man vara riktigt 

ärlig så är det ju ibland lite 

frustrerande, framförallt som 

det är en sån dag när man hör 

hur dem larmar ut liksom alla 

bilarna på ettor hela tiden 

liksom… Så vet man om att 

jaha jag kunde varit hos den 

patienten om 3 minuter. Vi va 

så pass nära, det är klart att 

det blir en frustration där. 

Det är ibland lite 

frustrerande att man 

inte kan lämna dem 

hemma mot sin vilja, 

framför allt om det är 

en dag när man hör att 

det larmas ut en prio-

etta som är grafiskt 

nära en 

Frustration att 

köra en patient 

utan 

ambulansbehov 

när det larmas ut 

prio-ettor.  

Frustration  

 

 

 

 

 

 

Transportera 

patienter utan 

ambulansbehov 

skapar frustration 

Generellt kan jag tycka att 

det blir ofta så där... vård ska 

du få men du kanske inte är 

ambulans du behöver … så 

står man och förklarar och 

förklarar men det blir ändå 

asså ja ja ... dom tycker inte 

riktigt att jag är där för dom 

att jag försöker smita.. 

Generellt blir det ofta 

att patienten inte tycker 

att man är där för dem, 

utan försöker smita, när 

man förklarar. Vård ska 

du få men det är kanske 

inte ambulans du 

behöver.  

Patienten 

upplever att 

sjuksköterskan 

inte är där för 

dem utan försöker 

smita. 

Patientens och 

anhörigas 

förväntningar 
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studiens innehåll. Studiens deltagare fick skriva under ett samtyckesavtal som betonade 

att studien är frivillig att deltaga i och kan avbrytas utan att förklaring behöver ges 

(bilaga 4). Vidare uppfyllde studien konfidentialitetskravet genom att informanterna 

garanterades konfidentialitet. Nyttjandekravet uppmärksammades genom att all 

inhämtad data endast använts för studiens forskning och inget ytterligare bruk. 

 

RESULTAT 

I studiens resultat redovisas ambulanssjuksköterskors upplevelse av att hänvisa 

patienten till ett alternativt färdsätt med hjälp av SAMBands riktlinjer. Analysen av 

intervjumaterialet resulterade i 4 kategorier och 9 underkategorier som presenteras i 

nedanstående tabell 2 och illustreras med citat från informanterna.  

 
KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Att etablera en god patientkontakt Bemötandets betydelse 

Kommunikation 

Förutsättningar för patientsäker bedömning Erfarenheter 

Svårigheter vid bedömning 

Stöd från kollegor 

Transportera patienter utan ambulansbehov skapar 

frustration 

Frustration 

Patientens och anhörigas 

förväntningar 

Vårdkedjan SAMBands möjligheter och begränsningar Samverkan 

Önskan om ökat mandat 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier  

 

Att etablera en god patientkontakt  

En viktig del i ambulanssjuksköterskans arbete är att skapa trygghet hos patienten samt 

dess anhöriga. Vilket är en komplex process där första intryck kan göra skillnad. 

Kommunikationen är en viktig förutsättning för att skapa förståelse samt att lyssna till 

patientens upplevelse vid hänvisning till alternativt färdsätt. Detta inkluderas i 

subkategorierna bemötandets betydelse samt kommunikation. 

 

Bemötandets betydelse 

Ambulanssjuksköterskan anser att ett gott och öppet bemötande är en förutsättning för 

att fatta ett beslut om SAMBand i samråd med patienten. Att ha ett gott bemötande 

förklarar ambulanssjuksköterskan även som ett sätt att själv må bra rent själsligt. Under 

vårdmötet med patienten förekommer det i vissa fall anhöriga som tycker annorlunda 

mot patienten, då ambulanssjuksköterskan får lösa situationen diplomatisk men att ha 

patientens hälsa och åsikt i fokus. Ambulanssjuksköterskan upplever genom att verifiera 

patientens sjukvårdsbehov kan bidra till att patienten känner sig sedd och bekräftad, 

som i sin tur skapar en trygghet och tillit till ambulanspersonalen. 
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Ambulanssjuksköterskan upplever att patientens trygghet i sin situation gör det lättare 

att besluta om SAMBand. 

 

...ibland så går det inte och ibland går det vägen så att och man ska inte 

gå klinch med folk heller för det måste ändå bli ett bra avslut på något 

sätt… så tycker jag iallafall annars känns det inte bra heller, här inne i 

själen på något sätt, det måste kännas bra.  

(Informant 7) 

 

Kommunikation 

Kommunikationen lik bemötandet är en väsentlig del i arbetet för att skapa trygghet och 

en bra hänvisning till vårdkedjan SAMBand. Det upplevdes som en grundförutsättning i 

ambulanssjukvården att kunna förklara samt informera varför ambulanssjuksköterskan 

tar vissa beslut. Under möten med patienter som bedöms inte behöva 

ambulanstransport, behöver ambulanssjuksköterskan undervisa om 

ambulanssjukvårdens syfte och vilka som bör åka ambulans. Det kan upplevas som 

problematiskt att försöka övertyga utan att övertala en patient att hon eller han inte 

behöver ambulanstransport. Det kan uppstå konflikter om ambulanssjuksköterskan lovar 

något som inte kan hållas i slutändan. Genom att inte lova patienten ambulanstransport 

till sjukhuset innan en första bedömning utförts kan vara en bra förutsättning, då 

patienten eventuellt kan inkluderas i SAMBand. Det är en komplex process att föra en 

informativ kommunikation.  Att skapa en känsla av trygghet hos patienten och anhöriga 

kan underlättas genom att låta samtalet få ta sin tid. 

 

Men vi förklara att vad en akutambulans vad den är till för, kontra vad 

dem var i behov av, så förstod han ju liksom grejen och då ville han inte 

att vi skulle behö… skulle ringa sjuktransport utan då kunde han köra... 

köra in själv. 

(Informant 6) 

 

Förutsättningar för patientsäker bedömning  

Magkänslan vid bedömningar av patienter spelar en stor roll i beslutet om SAMBand. 

Det läggs ofta mer tid till att säkra upp sin egen bedömning med extra kontroller samt 

journalföring vid hänvisning till alternativt färdsätt. Det förekommer bristfälligt stöd 

från organisationen, det blir då mer viktigt med det kollegiala stödet. Detta inkluderas i 

subkategorierna erfarenhet, svårigheter vid bedömning och stöd från kollegor. 

 

Erfarenheter 

Bedömningen av patientens vårdbehov är mer komplex än endast följa ett formulär eller 

olika behandlingsriktlinjer. En stor del av bedömningen och de beslut som fattas 

grundar sig på ambulanssjuksköterskornas erfarenhet, magkänsla och kliniska blick. 

Även då patienten kunde ha alla kriterier för att inkluderas i SAMBand blir det 

sjuksköterskornas magkänsla som slutligen väger tyngst i beslutet. Magkänslan svår att 

definiera trots det uttrycktes en känsla av att något var rätt eller fel.  
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Ibland kanske patienten faller inom riktlinjerna att de skulle kunna åka 

SAMBand men man känner ändå någonstans den här magkänslan att 

nä...  

(Informant 3) 

 

Vid utryckningar till ambulansuppdragen var informationen som delgavs från SOS-

alarm startar en bedömningsprocess redan innan första patientkontakten. 

Ambulanssjuksköterskorna gick på sin egen bedömning först och främst för att sedan 

kontrollera sin bedömning mot bedömningsunderlaget. En minsta osäkerhet om att 

patienten bör åka SAMBand eller inte, valdes istället ambulanstransport. Vidare ansågs 

dokumentationen vara betydande efter beslutet om SAMBand, då det var ett sätt att 

säkra upp sin bedömning mot eventuella invändningar. Det fanns en oro över att göra 

felbedömningar och få avvikelser på sig och i värsta fall bli av med legitimationen. Det 

upplevdes därför extra viktigt att vara noggrann under bedömningen av SAMBand.  

 

Svårigheter vid bedömning 

Bedömningsprocessen upplevs som komplicerad. Det finns en oro över att patienter 

som initialt bedöms vara utan behov av ambulanssjukvård bli snabbt försämrad. Det är 

svårt att bedöma patienter som har svårigheter av att gå och stå eller bor på 

äldreboenden, då dessa patienter sågs som mer sjuka än vad de möjligtvis var. Därmed 

ansågs en noggrann bedömning samt patientens upplevelse av sin sjukdom vara av stor 

vikt vid beslutet av att hänvisa patienten till ett alternativt färdsätt. Det är tidskrävande 

att hänvisa patienter till alternativt färdsätt, relaterat till extra kontroller och 

undersökningar när de skulle lämna patienterna till sjuktransport.  

 
..det är ju beslut om en människas liv på något sätt.. saker och kan förändras och 

dem kan bli sämre och eh..för vi vet ju hur det är nu och här men vi vet inte hur 

det är om fem minuter.. 
(Informant 9) 

 

Stöd från kollegor 

Under bedömningen söker ambulanssjuksköterskan stöd och samstämmighet hos sin 

kollega för att nå ett gemensamt beslut. Även kollegans magkänsla spelar roll i 

beslutstagandet. Det är viktigt att det är högt i tak mellan kollegorna, att det inte 

förekommer något hinder över att kunna uttrycka sin åsikt eller tankar. Detta kan 

underlätta vid eventuella svårigheter i bedömningen. Arbetar ambulanssjuksköterskan 

med en kollega han eller hon lärt känna väl, kommunicerar kollegorna ibland utan att 

behöva använda ord. Det förekommer tillfällen då ambulanssjuksköterskan blir irriterad 

eller frustrerad under mötet med patienten och/eller dess anhöriga, det är då viktigt att 

inte visa detta öppet. Istället avlastar ambulanssjuksköterskan sin frustration som kan 

uppstå med sin kollega. Det finns behov av avlastningssamtal över den vardagliga 

frustrationen. Idag erbjuds avlastningssamtal endast vid större händelser som vid stora 

trauman eller liknande scenarion. 

 

Man får le ibland och bara att “mmm” och sen, det är ju ingen idée å bli 

irriterad, man kan bli irriterad inombords och man kan ta det med sin 

kollega i bilen, men det är ingen idée å visa det för patienten.. 
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(Informant 3) 

 

Transportera patienter utan ambulansbehov skapar frustration 

Det finns en frustration och stress när patienten själv eller anhöriga inte samtycker till 

SAMBand och kräver att åka ambulans in till sjukhuset. Allmänhetens förväntningar på 

ambulansorganisationen stämmer inte alltid med verkligheten vilket medför att 

ambulanssjuksköterskorna upplever att de känner sig tvingade att undervisa patienten 

om ambulanssjukvårdens syfte. Detta förklaras vidare i subkategorierna frustration och 

patientens och anhörigas förväntningar. 

 

Frustration 

Det finns en frustration över att patienten eller anhöriga inte medger sitt samtycke till 

SAMBand. Frustrationen grundar sig i att ambulanssjuksköterskan trots sin bedömning 

inte får gehör och blir nekad av antingen patienten eller dess anhöriga. 

Ambulanssjuksköterskan känner även av sinnesstämningen vid första mötet och väljer i 

vissa situationer att inte lägga energi till att argumentera för att få med patienten till att 

åka SAMBand, och tar därför med patienten direkt. Att köra patienter som ej är i behov 

av att åka ambulans kan skapa en frustration och stress, då ambulanssjuksköterskorna 

känner sig låst med den patienten.  

 

Alltså ska man vara riktigt ärlig så är det ju ibland lite frustrerande, 

framförallt som det är en sån dag när man hör hur dem larmar ut liksom 

alla bilarna på ettor hela tiden liksom…Så vet man om att jaha jag kunde 

varit hos den patienten om 3 minuter. 

(Informant 6) 

 

Att binda upp sig till uppdrag som likväl kunnat undvikas upplevdes som slöseri med 

tid och resurser. En oro och stress uttrycktes över att inte kunna vara tillgänglig om en 

allvarlig olycka eller sjukdomsfall skulle inträffa i närheten. SAMBand slukar också en 

del tid även under handläggningen och kan i dessa fall också skapa stress då dem är 

hemma hos patienten under en längre tid. 

 

Patientens och anhörigas förväntningar 

Patienter och deras anhöriga kan ha en annan syn på ambulansverksamheten och förstår 

inte alltid när ambulanssjuksköterskan försöker förklara hur det verkligen ser ut, då alla 

inte kan åka ambulans. Vissa patienter ansåg att det är deras rätt att åka ambulans trots 

ambulanssjuksköterskorna bedömde annat behov. Vissa patienter blev till och med 

lättade över att få åka SAMBand istället för ambulans. En del patienter kontaktar 1177 

istället för SOS-alarm då dem inte vill uppehålla en ambulans, men som får en 

ambulans ändå. Det förekommer en känsla att vissa patienter tror att vården kommer gå 

fortare om man åker in till sjukhuset med ambulans. Den inställningen hos patienten gör 

att det blir extra svårt för ambulanssjuksköterskan att försöka övertyga att så är inte 

fallet. Det finns en okunskap i samhället över hur sjukvården fungerar och att det finns 

andra alternativ till vård.  
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...så står man och förklarar och förklarar men det blir ändå asså ja ja ... 

de tycker inte riktigt att jag är där för dem att jag försöker smita… 

(Informant 4) 

 

Oroliga patienter blir lättade vid ambulansens ankomst, och att patienten kan lägga över 

allt ansvar på ambulanspersonalen. En skillnad i allmänhetens inställning till 

ambulansorganisationen förekommer, där upplevelsen är att befolkningen i städer ställer 

mer krav på ambulansen. Jämfört med mindre samhällen längre ifrån sjukhus där 

allmänheten förstår resursproblematiken bättre och är lättare att hänvisa till SAMBand. 

 

Vårdkedjan SAMBands möjligheter och begränsningar  

En god samverkan med andra vårdinstanser är en förutsättning för att SAMBand ska 

vara välfungerande. Det finns en önskan om mandat till att kunna hänvisa patienter som 

med all säkerhet inte kräver en ambulanstransport, så att resurser frigörs och finns 

tillgängliga till patienter som har ett större prehospitalt sjukvårdsbehov. Vidare förklaras 

subkategorierna samverkan samt önskan om ökat mandat. 

 

Samverkan 

Underlaget för SAMBand är ett bra komplement för ambulansorganisationen. Det är bra 

att kunna frigöra resurser för andra patienter med ett potentiellt större behov av 

prehospital akutsjukvård. Samtidigt noterades att ambulanssjuksköterskorna avstod 

ifrån att inkludera patienter i SAMBand för att inte belasta sina kollegor på 

Sjuktransport. Vårdcentraler är inte inkluderat i SAMBand, trots detta kan vissa 

vårdcentraler och jourcentraler inkluderas efter god kommunikation och samverkan. Det 

finns en önskan att kunna inkludera alla vårdcentraler i SAMBand. Vidare försvårar 

vårdcentralens öppettider möjligheten att inkludera det alternativet i SAMBand. Det 

finns även en frustration över att ambulanstransporter beställdes från vårdcentralen där 

patienten var utan behov av vård under transport. Vårdcentralen använder inte vårdkedja 

SAMBand, något som skulle kunna införas för att underlätta ambulansorganisationen.   

 

Jag brukar ofta landa i å tänka när jag har använt en SAMBand så kan 

jag tycka det känns bra också för att man har.. Jag tänker liksom 

potentiellt om det skulle komma ett barn luftvägsstopp eller eh svår 

trauma eller ah vad det nu skulle vara, så då är vi tillgängliga liksom 

mycket snabbare 

(Informant 8) 

 

Långa väntetider vid beställning av sjuktransport och bristande tillgänglighet av sittande 

och liggande sjuktransport gjorde att det är ibland enklare att köra in patienten själv. 

Sjuktransport var mer tillgänglig i tätort än i glesbygden, trots detta var det mer 

tidsvinst att vinna i glesbygd. Vidare ansågs vårdkedjan SAMBand 

bedömningsunderlag vara svårhanterlig och något otydlig i sin design.  
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Önskan om ökat mandat  

Det finns ett behov av att hänvisa de patienter som inte har något behov av 

ambulanstransport till alternativa transportmedel, utan patientens direkta medgivande. 

Ambulanssjuksköterskorna strävar alltid efter samtycke vid hänvisning till SAMBand, 

ändå fanns det vissa fall där ambulanssjuksköterskorna önskade kunna bestämma att 

patienten ska åka SAMBand där upprepade försök till samtycke fallerar. De önskade ha 

det mandatet som en sista utväg vid hänvisning till alternativt färdsätt. 

 

...och ibland kan man känna att jag skulle vilja ha mandatet att säga du 

har inte behovet av ambulans, du kan åka taxi in, det är inget akut… 

(Informant 2) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens metodval diskuterades omfattande innan studien genomfördes. Initialt tänkte 

författarna genomföra en enkätstudie, för att på ett effektivt sätt få svar på om 

informanterna var missnöjda eller nöjda med vårdkedjan SAMBand. En enkätstudie 

hade möjligen resulterat i en stor mängd data till studien, däremot hade en enkätstudie 

haft svårighet att besvara ambulanssjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att 

tillämpa vårdkedjan SAMBand. Då studiens författare hade ett djupare intresse för 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av fenomenet valdes metoden kvalitativ 

intervjustudie. Polit och Beck (2016, s. 506) beskriver att den primära metoden för 

insamling av data i kvalitativa studier är intervjuer.  Bekvämlighetsurval tillämpades på 

grund av att det var tidseffektivt.  Det finns dock en risk att bekvämlighetsurval inte ger 

de mest informations rikaste källor som finns som andra metoder kunnat inkludera. 

Däremot kan bekvämlighetsurval vara både ekonomiskt och okomplicerat (Polit & Beck 

2016, s. 492). Författarna var medvetna om dessa möjligheter samt risker med 

bekvämlighetsurvalet, men bedömde att det var en lämplig metod för att få ett givande 

resultat inom den korta tidsperiod för examensarbetet. 

 

Intervjustudien inkluderade 10 sjuksköterskor med varierande bakgrund och 

specialistutbildningar. Enligt litteraturen rekommenderades deltagarantalet vara mellan 

5 till 25 beroende på studiens syfte (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). Författarna 

ansåg därav att antalet deltagare var rimligt för studiens begränsade tidsrymd för att 

besvara studien syfte. Wihlborg (2018) skriver att inom ambulansorganisationen 

förekommer både sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. Sjuksköterskan är dock 

ytterst ansvarig för den medicinska bedömningen, läkemedelshanteringen, 

journalföringen och som omvårdnadsansvarig i ambulansen. Då författarna har till syfte 

att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse, exkluderades ambulanssjukvårdare 

på grund av sjuksköterskan har det överliggande ansvaret i ambulansen. Studiens 

inklusionskriterier var sjuksköterskor som hade erfarenhet av vårdkedjan SAMband 

samt minst två års erfarenhet inom ambulansorganisationen. Att inkludera 

sjuksköterskor med minst två års erfarenhet ökade chansen att sjuksköterskorna använt 

vårdkedjan SAMband vid flertalet gånger. Lundman och Hällgren Graneheim (2017 s. 

231) beskriver att deltagare som bedömdes ha erfarenhet av det som ska studeras och är 
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villiga att berätta är en förutsättning för ett bra resultat. Att inkludera 

ambulanssjuksköterskor ifrån samtliga ytterstationer inom ambulansområdet gick inte 

att genomföra. Då det inte fanns några frivilliga deltagare till studien från två av våra 

valda ambulansstationer så exkluderades dessa. Vilket medgav att urvalet bestod av 

ambulanssjuksköterskor från endast två ambulansstationer vilket i sin tur kan försvaga 

studiens resultat. 

 

Författarna tillämpade en semistrukturerade intervjuer eftersom det gav möjligheten för 

informanterna att tala fritt om ämnet. För att säkerhetsställa tillförlitligheten användes 

en intervjuguide, för att garantera att alla deltagare fick samma grundfrågor men olika 

följdfrågor. Polit och Beck (2016, s. 510) beskriver hur denna teknik gör att forskarna 

kommer att få all den information som krävs och ger informanterna frihet att 

tillhandahålla så många illustrationer och förklaringar som de vill ge. För att öka 

studiens tillförlitlighet och säkerhetsställa att korrekta tolkningar av 

ambulanssjuksköterskornas upplevelser gjorde författarna samtliga intervjuer 

gemensamt. Samtliga intervjuer genomfördes under deltagarnas arbetstid, vilket kan ses 

som en nackdel till studien. Då risken för eventuella utryckningar under tiden som 

intervjun genomfördes kunde skapa en stress för både deltagarna och författarna. Inga 

av studiens intervjuer blev störda av ambulansuppdrag eller andra störande moment.   

 

Induktiv ansats valdes då författarna strävade efter att på ett objektivt vis förstå 

deltagarnas subjektiva erfarenheter. För att skapa en förståelse av datamaterialets 

innebörd läste författarna separat igenom texten för att sedan gemensamt diskutera dess 

innebörd. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s.250) belyser risken att all 

förståelse är vi inte medvetna om och vi kan ha omedvetet motstånd eller en dragning 

till olika åsikter och värderingar. Därför har författarna jämfört sina tolkningar av 

datamaterialet för att inte gå miste om något. Vilket enligt Thorén-Jönsson (2012, s.157) 

stärker studiens trovärdighet när forskarna i analysarbetet ständigt gått fram och tillbaka 

i datamaterialet för att jämföra och kontrollera så inte material tidigare förbisetts. 

 

Författarna har enbart förförståelse av SAMBand ifrån deras arbete på en 

akutmottagning. Vilket kan ses som en nackdel då författarna ej själva har hänvisat till 

ett alternativ färdsätt inom ambulansorganisationen. Samtidigt som författarna kan ha en 

fördel med att lättare ta emot ny kunskap inom ämnet, jämfört med en person med lång 

erfarenhet som kan förblindas av sin förkunskap. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017, s. 250) beskriver hur vi som forskare behöver läsa litteratur om fenomenet vi 

forskar om för att skapa oss en adekvat förförståelse. Något som studiens författare tagit 

till sig genom att studera den information och finns tillgänglig samt genomfört en 

pilotintervju med erfaren ambulanspersonal som är väl insatt i vårdkedjan SAMBand. 

Kvale och Brinkmann (2014, s.160) beskriver att en pilotintervju klarlägger det 

viktigaste aspekterna inom ett ämne samt testar hur forskarens frågor uppfattas av 

undersökningspersonerna. 

 

Intervjustudiens överförbarhet är något begränsad då studien grundar sig i ett 

bedömningsunderlag som i dagsläget enbart finns tillgänglig och inarbetad i Västra 

Götalandsregionen. Däremot kan studien eventuellt öppna upp ett intresse för liknande 

underlag för hänvisning till alternativa färdsätt hos ambulansorganisationer i andra 

landsting. 
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Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa 

patienten till ett alternativt färdsätt med hjälp av vårdkedjan SAMBand. Resultatet 

visade att det var problematiskt för ambulanssjuksköterskor att ibland behöva övertyga 

patienter att de inte behöver ambulanstransport. Det är en tidskrävande process att 

hänvisa patienter till alternativt färdsätt. Vidare visade resultatet att erfarenhet och 

magkänslan spelade en stor huvudroll inom patientbedömningen. 

Ambulanssjuksköterskan önskar rätten att hänvisa patienter till ett alternativt färdsätt, 

utan patienten direkta medgivande.  

 

Ambulanssjuksköterskorna i studien upplevde att det är problematiskt att ibland behöva 

övertyga patienter att de inte behöver ambulanstransport. Backman, Juuso, Borg och 

Engström (2019)  beskriver att ett etiskt dilemma kan uppstå när patientens vilja och 

ambulanssjuksköterskans bedömning står i konflikt med varandra. Vidare förklarar 

forskarna att det föreligger en risk att försöka övertyga patienter i dagens rättssamhälle 

att stanna hemma, när ambulanssjukvård under transport inte anses vara nödvändigt. 

Riksrevisionen (2012) nämner att både ambulanspersonal och larmoperatörer allt mer 

sällan nekar patienter ambulans, då fler incidenter rapporteras i medier skapar en kultur 

där alla vill ha ryggen fri. Vidare skriver O’Hara et al. (2015) att ambulanspersonal 

dokumenterar detaljerat för att säkra upp sina beslut om att neka transport, för om något 

skulle gå fel finns en misstro om stöd från ambulansorganisationen. Detta är 

sammanställt med studiens resultat där en oro fanns för att få avvikelser om 

ambulanssjuksköterskan gör felbedömningar.  

 

Studien beskriver att det var en tidskrävande process att hänvisa patienter till alternativt 

färdsätt. Det är i enlighet med Snooks, Dale, Hartley-Sharpe och Halter (2004) som 

menar att om det är för tidskrävande att hänvisa patienten till alternativ vårdnivå, väljer 

ambulanspersonalen att transportera patienten till akutmottagningen, med motiveringen 

att det skulle göra ambulansresurser tillgängliga för andra uppdrag snabbare. Ändå 

skriver Höglund, Schröder, Möller, Andersson Hagiwara och Ohlsson Nevo (2019) att 

ambulanssjuksköterskor känner sig betrodda av ambulansorganisationen när de fick 

mandatet och ansvaret att hänvisa patienter till annat färdsätt. Likt studiens resultat 

skriver Yarris et al. (2006) att ambulanspersonalen upplevde en frustration när patienter 

hade uppfattningen att ambulanstransport skulle leda till mer högprioriterad vård på 

akutmottagningen. Vidare beskriver Höglund, Schröder, Möller, Andersson Hagiwara 

och Ohlsson Nevo (2019) när ambulanssjuksköterskorna kände en önskan till att vara 

tillgänglig för patienter med ett potentiellt större behov av vård, kunde orsaka att 

ambulanssjuksköterskorna inte ägnar tillräcklig tid för att hitta den bästa lösningen för 

den nuvarande patienten. Vilket kan leda till mindre patientsäker vård.  

 

Resultatet visade att ge ett gott bemötande till patienten samt att patienten känner sig 

delaktig i de beslut som tas, är en god förutsättning för att kunna hänvisa till ett 

alternativt färdsätt. Detta är enligt Eriksson och Svedlund (2007) som beskriver att 

patienten känner sig bekräftad när vårdpersonalen tar dem på allvar och ser hela deras 

livssituation. Där följden blir en tillitsfull relation mellan vårdare och patient. Porter et 

al. (2007) belyser vikten av att patienten ska vara deltagande i beslut som tas om 
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patienten ska åka ambulans eller inte. Rantala, Ekwall och Forsberg (2016) belyser att 

patienter har ett starkt behov att bli sedd och tas på allvar, men även att låta patienten 

delta i beslutstagandet. Vidare beskriver Eriksson och Svedlund (2007) att en frustration 

skapas hos patienten när ambulanspersonalen inte tycks lyssna eller tro på patienten. Då 

patienten måste kämpa för att få ambulanspersonalen att ta deras problem på allvar. 

Samtidigt visade föregående resultat att ambulanssjuksköterskan ibland tyckte att 

anhöriga eller patienten själv inte lyssnade till informationen som delgavs utan motsatte 

sig direkt. Detta skapade en frustration hos ambulanssjuksköterskan som inte fick gehör. 

Ambulanssjuksköterskorna uttryckte utöver detta att det inte kändes själsligt bra att 

hänvisa patienter till annat transportsätt när patienten inte var trygg i det beslutet, det 

kan även anses som en etisk stress. Enligt Silén (2011) kan etisk stress uppstå när det 

förekommer bristande överensstämmelse mellan patienten och sjuksköterskans 

önskningar. Vidare belyser Dahlqvist (2007) att det finns ett samband mellan etisk 

stress och samvetet. Sjuksköterskan kan ha en vilja att göra gott och ta för stort ansvar 

att lösa alla patientens problem, när detta inte kan uppfyllas skapas en känsla av 

otillräcklighet och dåligt samvete skapas. Att leva med dåligt samvete kan leda till 

psykisk ohälsa och eventuellt utbrändhet.  

 

Resultatet visade att ambulanspersonalen redan vid utlarmning bildar en uppfattning om 

patientens fysiska och eller psykiska tillstånd innan man träffat patienten. Den 

förutfattade meningen till patienten kan orsaka att ambulanssjuksköterskan missar viktig 

information, då sjuksköterskan redan bildat en uppfattning om patientens behov av vård. 

Enligt Höglund, Schröder, Möller, Andersson Hagiwara och Ohlsson Nevo (2019) 

förekommer det skillnader i den information och prioriteringsgrad som larmcentralen 

skickat ut mot ambulanssjuksköterskans bedömning och utvärdering av patienten. Detta 

kan orsaka att ambulanssjuksköterskan tappar förtroendet och försummar den initiala 

prioriteringsgraden, och underskattar det vårdbehov som eventuellt krävs hos patienten. 

 

Samtliga informanter i studien erhöll lång yrkeserfarenhet, författarna fick därför ingen 

synvinkel till resultatet från sjuksköterskor med mindre erfarenhet inom 

ambulansverksamheten i att hänvisa enligt SAMBand. Enligt Wihlborg (2018) använde 

mindre erfarna sjuksköterskor inom ambulansverksamheten ett mer analytiskt 

tillvägagångssätt medan erfarna ambulanssjuksköterskor istället sökte efter signaler på 

sjukdom eller avvikelser. Det framkom även i författarnas resultat att 

ambulanssjuksköterskorna använde sin erfarenhet mer under sin bedömningsprocess av 

patienten, istället för att se till bedömningsunderlaget. Detta system skriver Hagiwara 

(2014) kan orsaka en risk för felbedömningar. Att utgå från sin erfarenhet och intuition 

kan vara snabbt och lättsamt i patientbedömningen och kan vara till fördel vid urakuta 

situationer. En risk förekommer dock att missa väsentlig information alternativt att 

undersökningar blir uteblivna. 

 

Vidare visade resultatet att erfarenhet och magkänslan spelade en stor huvudroll inom 

patientbedömningen, och detta gjorde att underlaget för SAMBand inte alltid kom fram. 

Magkänslan fick den slutgiltiga rösten i om vårdkedjan SAMBand skulle genomföras 

eller inte, även då patienten rent praktiskt skulle kunna inkluderas. Backman, Juuso, 

Borg och Engström (2019) uppger att erfarenhet har stor inverkan vid bedömningen av 

medicinska tillstånd, och att erfarenhet leder till förståelse av olika förhållanden som 

behövs för att optimera bedömningen. Samtliga informanter i studien delade lång 
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yrkeserfarenhet inom sjukvården med varierande längd inom ambulanssjukvården. 

Enligt Payne (2013) utför sjuksköterskan en bättre bedömning och omvårdnad i det 

område man har större erfarenhet. Erfarna sjuksköterskor hade även en större förmåga 

att uppmärksamma differentialdiagnoser som hjälp i beslutsprocessen. Erfarenhet 

beskriver McBrien (2007) något som utvecklas efter människors möjlighet att kunna 

reflektera över sina professionella handlingar, snarare än deras förvärvade kunskaper 

och färdigheter via exempelvis utbildningar. Erfarenhet beskrevs även vara en länk till 

den professionella intuitionen, som beskrivs vara en förståelse utan en förklaring, en 

känsla som fått benämningen “magkänsla”. 

 

I studiens resultat framkom det att ambulanssjuksköterskorna önskade att ha rätten att 

hänvisa patienter till ett alternativt färdsätt, utan patienten direkta medgivande. Detta ser 

vi författare som problematiskt då det kan påverka patientsäkerheten. En studie 

genomförd av Carroll, Levy, Pescatore och Hong (2019) där forskarna undersökte 

ambulanspersonalens förmåga att på ett patientsäkert sätt välja rätt vårdnivå mellan 

akutmottagning eller lätt-akutmottagning. Där forskarna ansåg att andelen undertriage 

var relativt låg.  Vilket kan styrka ett eventuellt ökat mandat att kunna hänvisa patienter 

till alternativt färdsätt, då ambulanssjuksköterskan bedömningsförmåga ansågs vara 

hög. Ändå argumenterar Carroll, Levy, Pescatore och Hong (2019) att en låg andel 

undertriagerade patienter påverkar patientsäkerheten, då den andelen får en försenad 

vård. Det framkommer i Neeki et al (2016) att det krävs en förbättring i hur 

ambulanspersonal identifierar patienter som eventuellt kan hänvisas till alternativa 

transportsätt samt vilka som bör åka ambulans. Enligt den studien undertriagerade 

ambulanspersonalen en för stor andel patienter för att hänvisningen skulle kunna 

verkställas patientsäkert, orsaken till detta kunde bero på att ambulanspersonalen 

upplevde svårigheter under bedömningen och att detta kunde förbättras med hjälp av 

bedömningsunderlag. 

 

Föreliggande studies resultat visar att ambulanssjuksköterskorna uttryckte en önskan att 

kunna hänvisa patienter till ett alternativt färdsätt till vårdcentraler, vilket kan vara 

argumenterande i ett hållbart utvecklingsperspektiv. Enligt Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) (2019) innebär hållbar utveckling en utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose deras 

behov. Hållbar utveckling innehar tre dimensioner som ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Vidare belyser KTH (2019) att ekologisk hållbarhet innebär bland annat att 

inte kompromissa människors hälsa i den mån att den påverkan av exempelvis 

föroreningar. I det fallet att ambulanssjuksköterskor hade haft möjligheten att hänvisa 

patienter till ett alternativt färdsätt till vårdcentraler. Går det att argumentera att det kan 

innebära mindre utsläpp då vårdcentraler oftast ligger närmare patienten geografiskt. 

Vidare kan det vara kostnadseffektivt för patienten att åka sjukresa in till aktuell 

sjukvårdsinrättning då det kostar patienten mindre än ambulans.  

 

Resultatet visade att i vissa fall upplevde ambulanssjuksköterskan att patienten blev 

lättad av att få åka SAMBand in istället för ambulans. Ambulanssjuksköterskan 

upplevde det dessutom enklare att hänvisa patienter till SAMBand då allmänheten på 

landsbygden hade större förståelse av den rådande ambulanstillgången. Då det bara 

fanns tillgång till en ambulans i området, och ville då inte uppehålla denna för någon 

som är sjukare. Detta resultat styrker Khorram-Manesh, Lennqvist Montán, Hedelin, 
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Kihlgren och Örtenwall (2011) som skriver att patienter kan tveka använda ambulans, 

då patienter inte ville att upptagningsområdet skulle tömmas på ambulanser. Dessa 

patienter skulle vara villiga att överväga andra transportmedel till akutmottagningen om 

det erbjöds.  

 

KTH (2019) skriver att social hållbarhet innebär bland annat att alla människors fysiska 

samt psykologiska behov tillgodoses. Som tidigare nämnt i resultatet upplevde 

ambulanssjuksköterskor en lättnad när de kunde frigöra ambulansresurser genom 

användning av vårdkedjan SAMBand, vilket kan styrka den sociala hållbarheten i 

samhället. Att frigöra ambulansresurser så allmänhetens fysiska behov kan tillgodoses, 

med att en hjälpsökande får ambulans inom rimlig tid.  

 

SLUTSATSER 

Studiens resultat visade att ambulanssjuksköterskornas erfarenhet spelade en 

betydelsefull roll vid patientbedömningen. Ambulanssjuksköterskans uppfattning av 

patientens behov av vård stämde inte alltid överens med patientens eller anhörigas 

upplevelse. En tydlig önskan om att ha rätten till att neka patienter ambulanstransport 

och istället hänvisa patienter till SAMBand som en sista utväg uttrycktes. Det ses en 

fördel för både patienten och ambulansorganisationen av att inkludera vårdcentraler i 

SAMBand. Ur ett samhällsperspektiv kan det inte bara vara ekonomiskt gynnsamt men 

dessutom bidra till en hållbar hälso- och sjukvård. Tydligare bedömningsunderlag 

behövs för att underlätta för ambulanssjuksköterskan att hänvisa till vårdkedjan 

SAMBand.  Studiens författare anser också att det är värt att arbeta vidare med detta 

förbättringsarbete för att god och säker vård ska upprätthållas. Mer forskning behövs 

inom detta aktuella område, för att bland annat förbättra stödfunktioner för 

ambulanssjuksköterskan i den komplexa situationen då patienten hänvisas till 

alternativa färdsätt. Vidare undersökning hade varit intressant om hur stor andel 

patienter som inkluderas i vårdkedjan SAMBand skulle kunna hamna på annan vårdnivå 

än akutmottagningen.  
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BILAGA 3 

FRÅGEGUIDE  
 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska samt hur länge har du arbetat inom 

ambulanssjukvården? 

 

Vad har du för utbildning?  

 

Har du använt vårdkedjan SAMBand? 

 

Beskriv en händelse som du upplevde bra, när du inkluderade en patient i vårdkedjan 

SAMBand? 

 

Beskriv en händelse som du upplevde inte var så bra, när du inkluderade en patient i 

vårdkedjan SAMBand? 

 

Hur upplever du att hänvisa till ett alternativt färdsätt till sjukhus? 

 

Vad anser du kan förändras vad gäller SAMBand vårdkedjan? 

 

Har du några övriga funderingar och tankar som du skulle vilja dela med dig om 

relaterat till vårdkedjan SAMBand? 

 

Exempel på följdfrågor: 

hur tänkte du då? kan du utveckla det mer? vad tror du det berodde på?  
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