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Abstrakt 
I ambulanssjuksköterskans arbete ingår uppgiften att bedöma lämplig vårdnivå hos patienter. Så att 

patienten erhåller optimal vård samt att ambulans och sjukvårdsresurser utnyttjas på ett optimalt sätt. 

Ibland kan detta innebära att patienten blir kvar i hemmet med råd om fortsatt egenvård. Syftet var 

att beskriva hur ambulanssjuksköterskor bedömer om och var patienten ska få vård samt hur de 

upplever att göra detta. Metoden som användes var en deskriptiv kvalitativ studie med fem öppna 

frågor. Datainsamlingen skedde med frågeformulär och intervjuer. Analysen av svaren gjordes 

genom en manifest innehållsanalys. Resultatet visade att ambulanssjuksköterskorna baserar beslutet 

på patientens fysiska, psykiska och sociala tillstånd. Viktigt var att en ömsesidig trygghet i beslutet 

om att stanna hemma fanns och att patienten visste när denne åter skulle ringa efter hjälp. 

Ambulanssjuksköterskan strävade efter att frigöra ambulansresursen så snabbt som möjligt vilket 

kunde påverka valet av plats för vård men ansåg inte detta påverka själva bedömningen av patienten. 

Att göra bedömningarna upplevdes vara en utmaning som kunde väcka tankar om rätt beslut tagits, 

samtidigt kunde det vara lätt. Kontakten med läkare visade sig vara person och klinikbunden hos 

respektive läkare. Slutsatsen blev att en ömsesidig trygghet mellan patient och 

ambulanssjuksköterskan är grundläggande i bedömningen om en patient kan lämnas hemma med råd 

om fortsatt egenvård. Mer stöd behövs för att ambulanssjuksköterskan ska kunna vara trygg i sina 

bedömningar.   

Nyckelord: Ambulans, Egenvård, Innehållsanalys, Omvårdnad, Prehospital akutsjukvård, 

Relationer, Sjuksköterskor, Vårdbehovsbedömning,   



 

 

Abstract 
An essential part of the ambulance nurse´s role is to assess the patient's condition, so that the patient 

receives the best possible care and optimum use is made of medical resources. Sometimes this can 

mean that the patient stays at the scene with advice of self-care. The Aim was to describe how 

ambulance nurse´s judge if a patient needs emergency treatment and where that should take place, as 

well as their feelings as they make that decision. The Method used was a descriptive qualitative 

approach with five open questions.  Data was obtained via questionnaires and interviews and 

analyzed using manifest content analysis. The Findings were that the ambulance nurse's decision-

making process was influenced by the patient's physical and psychological condition and their social 

circumstances. An important prerequisite to choosing self-care was that there was mutual trust 

between the parties, and that the patient knew when to call for help. The ambulance nurse´s sought 

to free ambulances for other emergencies. This could influence the choice of location for care, 

although it did not appear to affect the medical assessment of the patient.  Making assessments was 

perceived as a challenge. The degree of support from the doctor varied depending on their 

personality and the unit they were allocated to. The Conclusion is that mutual trust between the 

patient and the ambulance nurse is fundamental to any assessment about whether the patient is able 

to remain at home with medical advice. More support is required to ensure that the ambulance 

nurse´s feels confident in their assessments. 

Keywords: Ambulances, Content analysis, Emergency medical service, Nurses, Nursing 

assessment, Relations, Self-care  
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Introduktion 

År 2012 inkom närmare 825 000 larmsamtal till SOS-alarm gällande behov av vård i samband med 

akuta sjukdomstillstånd och olyckor. Enligt rapporten har antalet larm där ambulans önskas ökat 

sedan 2000-talet. En anledning är att fler äldre vårdas i hemmet vilket kan medföra fler akuta besök 

på sjukhus (112 i Sverige – Verksamhetsrapport för 2012). 

 

Ambulanssjukvård innebar under en lång tid att hämta patienter och transportera dem till sjukhus så 

fort som möjligt och det var först år 1968 som en sjukvårdskurs erbjöds som ett frivilligt alternativ. I 

mitten av 1970-talet blev det obligatoriskt att gå en sjukvårdskurs. Utvecklingen inom 

ambulanssjukvården accelererade under 1980-talet då ambulansen skulle vara bemannad med 

undersköterskor. Tidigare hade det ofta varit brandmän. Den halvautomatiska defibrillatorn, som 

medförde att ambulanspersonal kunde defibrillera patienter i hemmet vid hjärtstopp, var ett stort steg 

till en mer avancerad vård prehospitalt (Gårdelöv, 2009, s.22-26). 

 

I början på 1990-talet beslutade Socialstyrelsen att undersköterskor i ambulanser skulle få 

delegering på att ge läkemedel, men delegeringen drogs in 2005 (SOSFS 2005:24). Detta medförde 

att det nu behövdes minst en sjuksköterska i ambulansen för att ha möjlighet att administrera 

läkemedel prehospitalt. Med tiden har tekniken och vårdmöjligheterna i ambulansen blivit mer 

avancerad. Exempelvis skickas idag EKG från ambulansen, eller från patientens bostad till läkare på 

sjukhus, för direkt bedömning om eventuell åtgärd som ska genomföras på plats eller efter vidare 

transport (Gårdelöv, 2009, s.26-27). Från att ha varit en ren transportverksamhet är ambulansen idag 

en förlängning av sjukvården vilket medför att patienten vid vissa tillstånd kan färdigbehandlas på 

plats utan att denne behöver uppsöka sjukhuset.  

Bakgrund 

I ett samhälle där människor blir allt äldre och mer sjuka ställs större krav på akutsjukvården. Detta 

kan innebära ett ökat tryck på akuten vilket medför ett behov på en adekvat bedömning av patienten 

för ambulanssjuksköterskan, som ofta är den som först träffar patienten (Suserud, 2005). I dag är 

ambulansen välutrustad teknologiskt vilket medför krav på välutbildade ambulanssjuksköterskor för 

att kunna möta och hantera situationer de påträffar i den miljö där patienten befinner sig. Varje miljö 

kan vara olik den andra vilket medför att ambulanssjuksköterskor tvingas anpassa bedömning och 

vård efter denna. Vid mötet samlas information om patienten, antingen från patienten själv eller från 

andra personer som finns på platsen tillexempel anhöriga. Utifrån denna information måste snabbt 
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beslut tas om lämplig vård, på plats eller inför transport till annan vårdenhet (Lennquist, 2007, s.12-

14, 61).  

 

SOS-alarm gör den första bedömningen om hur patienter ska prioriteras utifrån de symtom som 

uppges i nödsamtalet. Detta avgör i sin tur allvarlighetsgraden på ambulansutryckningar vilket 

graderas i fyra prioriteter där prioritet ett är allvarligast (http://www.sosalarm.se/Vara-

tjanster/Vard/Vardprioritering/). För att underlätta för sjuksköterskor i ambulansen och på 

akutmottagningar i bedömningen av patienter, finns ett svenskt prioriteringssystem som heter 

Medical emergency triage and treatment system (METTS). METTS ger patienten en kod och färg 

beroende på hur allvarligt tillståndet är utifrån vitalparametrar och symtom. Användandet av 

METTS vid triagering har visat sig hitta akut sjuka eller skadade patienter, dels prehospitalt men 

även hos de som kommer till akutmottagningen via väntrummet (Widgren & Jourak, 2011).  

 

Det har framkommit att SOS-alarms bedömningsprioritet och METTS-A stämmer väl överens i att 

hitta akut sjuka patienter. Det finns dock en tendens till överprioritering via SOS-alarms system, då 

patienter initialt bedöms som prioritet ett eller två, men visat sig inte vara akut sjuka eller skadade 

vid bedömning med METTS-A. Det var även patienter som inte var i behov av ambulanssjukvård 

som ändå fick en ambulans (Ek, Edström, Toutin, & Svedlund, 2013). År 2013 skedde en 

uppdatering av METTS. I samband med detta bytte systemet namn till RETTS (rapid emergency 

triage and treatment system) vilket är det system som används idag i stora delar av Sverige 

(Widgren, 2012, s.7-8). 

 

I USA finns ett triageringssystem som heter Pandemic Medical Early Warning Score (PMEWS) 

ämnat för användning vid influensaepidemier. En studie gjordes för att undersöka om PMEWS kan 

användas som triageringssystem generellt prehospitalt. PMEWS baseras på ett poängsystem 

beroende på vilka skador eller symtom patienten har, en högre poäng indikerar ett mer allvarligt 

tillstånd. Studien visade att av de patienter som kom till akutmottagningen med ambulans, skulle 

flertalet enligt PMEWS kunnat transporteras till en lägre vårdnivå som till exempelvis primärvården. 

Resultatet visar att poängsystemet skulle kunna vara ett bra komplement i prehospital bedömning 

och därmed hjälpa patienten till rätt vårdkontakt utifrån individuellt behov (Challen & Walter, 

2010).  

 

Tidigare studier har visat att ambulanspersonal upplevt det problematiskt att avgöra vilket 

vårdbehov patienten har och om denne kan behandlas på plats och därmed inte är i behov av 
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ambulanstransport. I Storbritannien genomfördes en studie på om införande av protokoll kunde 

hjälpa ambulanspersonal att bedöma vilken vårdnivå som var lämpligast för patienten. 

Ambulanspersonalen ansåg att protokollet underlättade bedömningen genom att de fick en struktur i 

sitt arbetssätt. I vissa fall var det dock inte möjligt att använda protokollen, då patienten inte 

överensstämde med de mönster som uppgavs. Protokollet medförde även att ambulanspersonalen 

upplevde det accepterat att patienten inte transporterades till sjukhus då dennes vårdbehov ej krävde 

det. De ansåg även att känslan av att rätt bedömning utförts stärktes då ett protokoll följts. Samtidigt 

uppgav de att det i slutändan var intuition som avgjorde vilken bedömning som gjordes (Snooks et 

al., 2005). Då den fysiska vårdkvaliteten mättes framkom inte någon betydande skillnad beroende på 

om protokollen använts eller inte. Den psykiska vårdkvaliteten verkade däremot bli bättre då 

patienterna bedömts med vägledning av dessa protokoll, då dessa patienter var mer nöjda med sin 

vård än där protokollen inte hade använts (Snooks et al., 2004).  

 

I en studie från södra Sverige framkom det att flera patienter trodde att en ambulans innebar hjälp 

med transport till sjukhuset och inte vård eller bedömning av ambulanspersonalen. Detta kan 

innebära ett dilemma mellan patient och ambulanssjuksköterska då deras respektive förförståelse 

kan skilja sig åt. Vissa patienter ansåg att bedömning och behandling från ambulanssjuksköterskan 

fördröjde tiden till vård. Patienter som accepterade den prehospitala vården ansåg att den skedde 

individbaserat och blev förvånade av kompetensen hos personalen och den avancerade tekniska 

utrustning som användes. Andra patienter uppgav en känsla av att bli ifrågasatta om de verkligen var 

i behov av prehospital vård eller inte. Detta påverkade patienternas självkänsla negativt och även 

tilliten till ambulanssjuksköterskan blev sämre. Det var viktigt att få känna sig delaktig i vården, 

vilket medförde en känsla av att vara respekterad och värd att lyssna på. Det första bemötandet från 

ambulanspersonalen var avgörande för hur patienten skulle uppleva omvårdnaden (Ahl & Nyström, 

2012). Något som verkar påverka patientens upplevelse av hela vårdkedjan är att de får känna sig 

som en individ. Att bli tilltalad med sitt namn verkar ha en lugnande inverkan på patienten 

(Elmqvist, Fridlund, & Ekebergh, 2008).  

 

Trots forskning och mer avancerad vård i ambulansen finns det studier som pekar på att 

bedömningen att lämna patienten hemma med råd om fortsatt egenvård baseras på intuition och 

klinisk erfarenhet hos den enskilda ambulanspersonalen (Snooks et al., 2012). De flesta av dessa 

studier är gjorda i andra länder där ambulansen inte bemannas av sjuksköterskor utan av personer 

med annan sjukvårdsutbildning beroende på vilket land de arbetar i. 
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Med det ökande antal SOS-samtal och vetskapen att alla patienter som initialt får en ambulans inte 

är i behov av akutsjukvård, vilar ett stort ansvar på ambulanssjuksköterskan som ska bedöma 

lämplig vårdnivå för patienten. Så att resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt och patienten erhåller 

en optimal vård. Det är dock fortfarande oklart vad beslutet grundar sig i och hur 

ambulanssjuksköterskor upplever det är att ta dessa beslut.  

Syfte 

Syftet var att beskriva hur ambulanssjuksköterskor bedömer om och var patienten ska få vård samt 

hur de upplever att göra detta. 

Frågeställning 

 Vad baserar ambulanssjuksköterskan beslutet att lämna patienten på plats med råd om 

fortsatt egenvård på? 

 Förekommer det skillnad på valet av plats för vård beroende på avståndet till sjukhus? 

 Innebär arbetsbelastningen någon betydelse på bedömningen av patienter? 

 Hur upplever ambulanssjuksköterskor det att avgöra om en patient kan lämnas på plats med 

råd om fortsatt egenvård? 

 Upplever ambulanssjuksköterskor att det finns stöd från primärvård och läkare på sjukhuset 

för att kunna ta besluten om lämplig plats för vård? 

Metod 

Design 

Arbetet utfördes som en deskriptiv kvalitativ studie med öppna frågor. Enligt Polit och Beck (2004, 

s.263, 349-351) används en deskriptiv kvalitativ metod för en rak beskrivning av ett fenomen, öppna 

frågor innebär att de är utformade utan givna svarsalternativ. 

Urval och Datainsamling 

Samtliga sjuksköterskor med en fast anställning arbetande i ambulansen i Jämtlands län, 70 stycken 

erbjöds delta i studien via ett e-mail där information om studien (bilaga 1) samt ett frågeformulär 

(bilaga 2) bifogades. Inklusionskriterier var, sjuksköterskor oavsett specialistutbildning med en fast 

anställning på ambulansen i Jämtlands län. Exklusionskriterier var att de inte var legitimerade 

sjuksköterskor eller ej hade en fast anställning. För godkännande av studien togs kontakt med en av 

enhetscheferna i Jämtland som även lämnade ut uppgifter om sjuksköterskor som skulle kunna 

tillfrågas.  
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Frågeformulären skickades ut tillsammans med ett informationsbrev om studien via personlig mail. 

Deltagarna skickade sedan tillbaka det besvarade frågeformuläret som ett bifogat dokument via mail 

till en av författarna. Dokumenten sparades i en gemensam mapp utan koppling till den enskilde 

deltagaren och lästes först då fem frågeformulär erhållits. 

 

På grund av en låg svarsfrekvens genomfördes sex kompletterande intervjuer efter att ett utökat 

tillstånd för studien erhållits. Inklusionskriterier och exklusionskriterier var desamma som vid 

frågeformulären. Inför intervjuerna erhölls information om vilka sjuksköterskor som kunde tillfrågas 

av enhetscheferna. En provintervju gjordes med en person som föll inom inklusionskriterierna, 

denna visade sig fungera bra och inkluderades därmed i resultatet. Deltagarna som intervjuades 

valdes från ett konsekutivt urval då de var i tjänst. I anslutning till intervjun, innan den påbörjades 

erhöll deltagarna ett skriftligt informationsbrev (bilaga 1) om studien och även att de godkände att 

intervjun spelades in, vilket samtliga godkände.  

Frågeformuläret 

Frågeformuläret (bilaga 2) bestod av fem öppna frågor samt demografivariabler. Demografin bestod 

av kön, ålder, antal verksamma år i ambulanssjukvård samt antal år som legitimerad sjuksköterska. 

För att kontrollera att frågeformulären höll önskad kvalitet, testades de på tre personer med blandad 

erfarenhet från ambulanssjukvård. Dessa tre skulle inte delta i studien. Det visade sig att en av 

frågorna var otydlig och den korrigerades därmed. Svarstiden beräknades till fjorton dagar, men då 

endast nio svar hade inkommit, skickades en påminnelse ut till samtliga vilket resulterade i 

ytterligare sex svar, totalt femton stycken. 

Intervjuerna 

Intervjuerna utformades utifrån frågeformuläret med samma demografi och liknande frågor (bilaga 

3). Intervjuerna tog mellan 4-15 minuter och spelades in som ljudupptagning. Under intervjuerna 

undveks följdfrågor för att minimera risken att styra svaren, istället gavs deltagarna tid att själva 

tänka efter. Intervjuerna ägde rum i personalens briefingrum under deras arbetspass, deltagarna hade 

möjlighet att läsa frågorna under intervjun. En av författarna, EÖ, genomförde fyra intervjuer och 

den andra, JH, genomförde två. 

Bortfall 

Av de sjuttio frågeformulär som skickades ut kom femton tillbaka vilken innebär en svarfrekvens på 

21 procent. Av de sjuksköterskor som tillfrågades om att vara med i intervjun svarade tio stycken 

nej, några uppgav att de redan besvarat enkäten. En sjuksköterska som deltog i intervjuerna hade 
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besvarat enkäten tidigare, denne inkluderades trots detta då ny information framkom. Samtliga sex 

sjuksköterskor som medverkade i intervjuerna var medvetna om att det var helt frivilligt. 

Dataanalys 

Analys av frågeformulären och de utskrivna intervjuprotokollen genomfördes med hjälp av en 

manifest innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Vid en manifest 

innehållsanalys eftersöks tydliga likheter och mönster i texterna som upptäcks genom att på ett 

systematiskt sätt klassificera data i olika steg (Forsberg & Wengström, 2008, s.129, 150-151).  

 I denna studie lästes enkätsvaren och de utskrivna intervjuprotokollen i sin helhet för att 

sedan sammanfattas genom att märka ut meningsenheter. Enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008, s. 163) ska meningsenheterna vara lagom stora för att inte plocka isär 

resultatet med risk för feltolkning. 

 Därefter kondenserades meningsenheterna genom att onödiga ord togs bort. Detta görs enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008, s. 163) för att göra texten lättare att hantera utan 

att kondensera bort det centrala innehållet.  

 Meningsenheterna kodades därefter med en kod som beskriver innehållet i meningsenheten.  

 Koderna som handlade om samma sak samlades i underkategorier och delades in i 

övergripande kategorier (figur 1 s. 7, figur 2 s.11), För exempel på analysförfarandet se 

tabell 1. 

 För att säkerställa trovärdigheten diskuterades och reflekterades kategorier med 

underkategorier med handledare tills konsensus nåddes. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

   

Ursprunglig text 

Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Underkategori Kategori 

”Det ska ju inte ha 

någon betydelse men vi 

är ju människor allihop 

trötthet, antal larm, 

antal patienter på 

akuten. Är det en som 

stött armbågen en 

fredagkväll under 

sportlovsveckan när 

man vet att det är hög  

belastning och om det 

inte är något annat kan 

man lägga förslaget att 

kanske ska återkomma 

på förmiddagen imorrn 

då man vet det är 

mycket mindre 

belastning och kortare 

väntetid” 

Det ska inte ha någon 

betydelse men vi är 

människor allihop 

trötthet, antal larm, antal 

patienter på akuten. Om 

det är någon som skadat 

sig lite då det är hög 

belastning på akuten kan 

jag ge dem rådet att åka 

in dagen efter istället. 

Då det är mindre 

belastningen och kortare 

väntetid 

Trötthet 

antal larm 

och patienter 

på akuten. 

Antal patienter i 

förhållande till 

vårdbehovet 

 

Vikten av att 

kunna prioritera 

har betydelse 
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Etiska aspekter 

Deltagarna informerades om syftet med studien och att deltagande var helt frivilligt, vilket leder till 

ett informerat samtycke. Deltagarna uppgav inte namn eller personnummer på frågeformulären och 

samtliga sjuksköterskor i populationen fick möjlighet att delta på samma villkor. Frågeformulären 

hade inte heller kodats så de kunde kopplas till enskilda personer. För att inte veta vilken deltagare 

som besvarat vilket frågeformulär lästes svaren först då fem inkommit. Då intervjuerna skrevs ut 

kodades dessa inte för att kunna kopplas ihop med den enskilda sjuksköterskan. Detta möjliggjorde 

anonymitet.  

 

Studien berörde inte specifika patientfall vilket minimerar risken för obehag eller skada.  Erhållen 

data behandlades och kommer förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. Bearbetningen av 

insamlad data skedde med största försiktighet för att inte förvränga deltagarnas svar.  

Resultat 

Deltagarna i studien bestod av fem kvinnor och tio män. Deltagarna var mellan 28-62 år med en 

medianålder på 42 år. Antal år inom ambulansen var mellan 1-24 år med en median på nio år och 

antal år som sjuksköterska var 5-39 år med en median på elva år. I intervjuerna medverkade sex 

sjuksköterskor med liknande fördelning av kön, ålder och erfarenhet som den som framkom vid 

frågeformulären. Varken i intervjuerna eller i frågeformulären sågs någon skillnad i svar beroende 

på demografivariablerna. Samtliga deltagare kommer att redovisas som ambulanssjuksköterskor 

oavsett om de var allmänsjuksköterskor eller vilken specialistutbildning de hade. 

 

Resultatet baseras på femton besvarade frågeformulär och sex intervjuer med fem öppna frågor. 

Analysen från frågeformulären utmynnade i tre kategorier med underkategorier (se tabell 2, s. 8). 

Analysen från intervjuerna utmynnade i tre kategorier med underkategorier (se tabell 3, s. 12), dessa 

presenteras i resultatet som rubriker och underrubriker. 
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Resultat från frågeformulär  

Kategori Underkategori 

 

 Patientens tillstånd 
Patientens medicinska tillstånd 

  Patientens psykosociala tillstånd 

 
Tillgängliga resurser 

Tiden ett uppdrag tar för ambulansen 

  Tillgång till primärvård 

 

Känslan av en utmaning 

Sjuksköterskans upplevelse Känslan av ett ansvar 

 
Känslan av trygghet 

 Stöd från läkare 

Figur 1. Frågeformulär Kategorier med underkategorier  

Patientens tillstånd  

Det visade sig att det finns olika faktorer som påverkar beslutet angående val av plats för vård. 

Faktorerna baserades på patientens medicinska och psykosociala tillstånd. 

Patientens medicinska tillstånd 

Det som var den enskilt viktigaste faktorn i bedömningen om patienten kunde lämnas hemma med 

råd om fortsatt egenvård var patientens medicinska tillstånd. För denna bedömning använde de sig 

av vitalparametrar och prioriteringssystemet RETTS beroende på skada eller sjukdom i kombination 

med rådande behandlingsriktlinjer för länet. 

”Vilken medicinsk vård eller omvårdnad som sannolikt kommer att erbjudas 

på sjukhuset. Ev. övervakningsbehov. Patientens medicinska tillstånd och 

omvårdnadsbehov.” 

 

”Med stöd av RETTS, behandlingsriktlinjer…”  

Patientens psykosociala tillstånd 

En framträdande faktor var patientens psykiska tillstånd. Att sjuksköterskan upplevde att patienten 

hade förmåga till egenvård samt att patienten uppgav sig vara trygg med att kvarstanna i hemmet 

med råd om fortsatt egenvård, ansågs som grundläggande för att det skulle vara ett alternativ. Även 

den sociala situationen kring patienten var en faktor som påverkade bedömningen. Om patienten inte 

var ensam hemma bedömdes de i större utsträckning kunna kvarstanna i hemmet. 

 ”…även patientens förmåga till egenvård eller ansvar över sin situation.  

Att helhetslösningen blir bra för patienten. Patienten skall vara trygg 

 i vilka alternativ som står till buds…” 

 

”…är pat själv eller har han/hon stöd. 

Om det är barn så hur mogna och stabila är föräldrarna.” 
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Tillgängliga resurser 

Hur mycket tillgängliga resurser som finns i ett område verkar inte påverka bedömningen av 

patientens tillstånd däremot tycks detta kunna påverka beslutet av val av lämplig vårdnivå för 

patienten. Sjuksköterskorna strävade efter att frigöra ambulansen för nya uppdrag så snart det var 

möjligt. Detta resulterade i att de resonerade lite olika beroende på hur långt ifrån sjuhuset de befann 

sig. En bidragande faktor till beslutet var även huruvida primärvården fanns som resurs eller inte.  

Tiden ett uppdrag tar för ambulansen 

Det framkom att sjuksköterskorna i ambulansen kan påverkas av hur lång tid ett uppdrag tar. Då 

avståndet till sjukhuset var långt uppgavs ett stort område bli lämnat utan ambulans under en lång 

tid, då patienter kördes till sjukhuset. Detta kunde påverka deltagarna genom att de oftare tänkte på 

alternativa vårdalternativ som egenvård i hemmet eller hänvisning till primärvård när patientens 

tillstånd tillät detta. Andra framhöll även att de tog med i bedömningen det besvär det kunde 

innebära för patienten att ta sig hem igen efter en lång resa till sjukhuset. 

”Där jag arbetar har vi ganska långt till sjukhus. Varje patient som kan  

behandlas hemma är bra då ambulansberedskapen på orten kan fortsätta” 

 

 I staden, där sjukhuset är beläget, verkade det däremot som att det kunde vara en tidsvinst att ta med 

patienten till sjukhuset och därmed frigöra resurser.  

”Då belastningen på ambulanserna i X är stor kan det vara mer effektivt att  

köra in en patient från centrala X till akm för att snabbt frigöra ambulansen  

för nya uppdrag även om patienten potentiellt skulle kunna stanna i hemmet  

men att tiden för att få denne att känna sig trygg beräknas ta lång tid” 

 

Samtidigt fanns det tendenser att tiden det tog till sjukhus var av ringa betydelse vid bedömningen 

av lämplig plats för vård utan det var snarare patientens tillstånd som avgjorde valet. Detta 

underlättades av att sjuksköterskorna inte visste hur många larm som inkom till SOS-alarm under 

deras arbetspass, så även om de hade mycket att göra påverkades de i ringa grad. 

 ”Ingen alls enl min uppfattning. Pat ska till rätt vårdnivå oavsett  

var den ligger.” 

 

”Ingen som helst! Vi har alltid bara ett ärende i taget och de gånger  

vi har fler pat samtidigt är det vid olyckor och då gäller triagetänket.  

Även om vi har hur mycket som helst så har vi bara just den patienten  

just då.” 

Tillgång till primärvård 

Det verkade finnas ett mer utvecklat samarbete mellan ambulanssjukvården och primärvården på 

landsbyggden där det var ett större avstånd till sjukhuset jämfört med i staden. Detta upplevdes 

underlätta att resurser användes på ett bra sätt. 
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”Primärvård på landsbygden har större förståelse och jag upplever ett större  

stöd inom vissa geografiska områden. Primärvården i stan visar mycket  

liten förståelse och det blir ofta mer arbete att övertyga/ diskutera t.ex…  

att patienten rimligen borde kunna hjälpas av dem än att åka 500m till akuten  

och belasta den hårdare” 

Sjuksköterskans upplevelse 

Det fanns en tvetydighet i hur uppgiften att bedöma lämplig vårdnivå upplevdes. Det var dels en 

stimulerande utmaning men det fanns även en känsla av stort ansvar i att göra bedömningarna. 

Något som kunde underlätta var om det fanns stöd från läkare eller inte. 

Känslan av en utmaning 

Genomgående verkar det finnas en känsla av att det är lätt att avgöra lämplig vårdnivå då patienten 

är svårt sjuk eller skadad. Något som däremot kan vara svårt att avgöra är om en patient som inte är 

uppenbart allvarligt sjuk eller skadad ändå behöver akutsjukvård. Att göra dessa bedömningar 

uppgavs som en stimulerande utmaning för den enskilda sjuksköterskan med det kunde även väcka 

funderingar om rätt beslut tagits.  

”Det är bland de störts utmaningarna vi har inom ambulanssjukvården…  

Det är bra att vi har så ”fria tyglar” som vi har dvs att beslutet i huvudsak är  

Sjuksköterskans.” 

 

”Dom sjukaste och mest skadade är enkelt. Då tänker man ABCDE och skjutsar  

till sjukhus. Men att göra en ordentlig status och bedömning och kunna behandla  

en patienten är det som är svårt. Gjorde jag rätt? Gjorde jag fel? Området är  

roligt då det är lite nytt inom ambulanssjukvård.” 

Känslan av ett ansvar 

I utmaningen verkade även finnas en känsla av ett stort ansvar för patienten i dessa situationer. 

Dokumentation i datajournal av besöket, de undersökningar, eventuella vidtagna åtgärder och 

rekommendationer som givits ansågs som en viktig del i ansvarstagandet. 

”Jag känner ett stort ansvar för ett sådant beslut. Det är mycket enklare  

att ta med dem till akutmottagningen.” 

 

”…använder min erfarenhet och kunskap i ämnet. Om jag är osäker tar  

jag kontakt med jour läk. Sen i samråd med pat bestämmer vi hur denne  

ska fortsätta att vårda sig. Är tydlig med egenråd och väsentlig info.  

Skriver ned i VAS och på hemtjänstens/ dsk:s info blad om det är pat som  

har hemtjänst” 

Känslan av trygghet 

Det uppgavs som grundläggande att det fanns en trygghet i att lämna och lämnas på plats med råd 

om vidare egenvård. För att beslutet att inte ta med patienten till akutmottagningen skulle kännas bra 

var det en förutsättning att båda parter var trygga i situationen och kände att överenskommelsen var 
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en bra lösning. Patienten och eventuellt anhöriga skulle vara väl införstådda med vårdalternativ och 

åtgärder om symtomen försämrades.  

”Dessa patienter är de som man engagerar sig allra mest i. Att de skall bli  

korrekt bedömda, men även ha ett skyddsnät och veta hur de skall göra om  

min bedömning inte stämmer. Dom och jag skall känna att de hör av sig om  

de är otrygga. Då krävs ett prestigelöst förhållningssätt och focus skall ligga  

på information.” 

 

 ” Pats egna önskemål.” 

Det fanns tendenser att bedömningen av patienter då ambulanssjuksköterskorna hade mycket att 

göra kunde påverkas på grund av trötthet. Det verkar som att de i dessa fall hellre tog med sig 

patienten till sjukhuset för att känna sig trygg i bedömningen.  

”En stor betydelse. Vid tidsnöd/ trötthet finns större risk för missförstånd  

och inte lika stor förmåga att informera patienten och hela samarbetet blir  

sämre. Ev. högre risk för över-triagering, för att inte riskera misstag eller  

ökad risk för felbedömningar.” 

Stöd från läkare 

Ambulanssjuksköterskorna verkade uppleva att stödet från läkare var olika beroende på vilken 

läkare som var i tjänst. Det upplevdes som att en läkare med större erfarenhet gav ett bättre stöd via 

telefon än läkare med mindre erfarenhet. Läkarna med mindre erfarenhet upplevdes vara mindre 

benägna att kunna ge stöd utan att själva ha träffat patienten. Det framkom även att sjuksköterskorna 

kunde ringa för att få råd angående medicinska tillstånd inte hjälp med en specifik patient, stödet i 

dessa fall varierade även det beroende på vilken läkare som tjänstgjorde. Vidare upplevde stödet 

olika beroende på vilken kliniktillhörighet läkaren hade. Det uppgavs underlätta den gemensamma 

bedömningen mellan läkare och ambulanssjuksköterskan då telefonen användes istället för digitala 

meddelanden. 

”Olika, ibland har man en oerfaren läkare i telefonen som vill vara  

helt på den säkra sidan och man får åka in på AKM. I andra fall är  

de mycket hjälpsamma. Ofta är de äldre, mer erfarna doktorerna tryggare  

med att bistå vid ”vård i hemmet situationer”.” 

 

”Beroende på klinik. Bäst är X, med gott stöd.”  

 
”Mkt sämre upplever jag det m EKG-skickandet nu. Förr ringde X-jour alltid  

upp, då kunde man ta en disskussion. Nu får vi ett digitalt meddelande.” 
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Resultat från intervjuer 

Kategori Underkategori 

  Patientens fysiska tillstånd 

Vikten av att känna trygghet i bedömningen Patientens mentala tillstånd 

   Miljön kring patienten 

 
Vikten av att kunna prioritera 

Ärendets tidsåtgång i förhållande till vårdbehovet 

  Antalet patienter i förhållande till vårdbehovet 

  Med patienten 

Vikten av att skapa en god kommunikation Med anhöriga 

 Med läkare 

Figur 2. Intervjuer Kategorier med underkategorier  
 

Vikten av att känna trygghet i bedömningen 

Genomgående i intervjuerna var att deltagarna framhöll vikten av en ömsesidig trygghet med 

patienten och anhöriga. Tryggheten baserades på patientens fysiska och mentala tillstånd och även 

på miljön kring patienten. 

”Så det är ju egentligen patientens tillstånd och att patienten känner sig trygg  

med att vara hemma. Och med patientens tillstånd då är det innebär ju att JAG  

ska vara trygg med att patienten är hemma självklart.” 

Patientens fysiska tillstånd 

Det framkom att en viktig del i bedömning av huruvida patienten kan lämnas hemma med råd om 

fortsatt egenvård var att ambulanssjuksköterskan kände en trygghet i att patientens fysiska tillstånd 

inte var akut. Denna trygghet skapades med stöd av mätning av vitala parametrar, 

behandlingsriktlinjer, egen erfarenhet och en magkänsla. Det kunde dock vara svårt att känna denna 

trygghet i vissa fall då de var medvetna om att tillståndet snabbt skulle kunna förändras. 

”Det är inte helt lätt … det är finns ju alltid det där att 99 av 100 går det  

ju bra men det finns alltid den där procenten som man tycker att man har rätt  

bra koll på men som egentligen skulle varit in men vi har ju hjälpmedel  

ändå med EKG våra parametrar och sådan där så att det så att det. Också 

erfarenheten som jag har med mig…” 

Patientens mentala tillstånd 

En annan viktig del i bedömningen var att patienten var adekvat och att denne själv skulle känna sig 

trygg med att vara hemma. Det framkom att denna ömsesidiga trygghet kunde vara åldersbetingat. 

Då en patient ansågs kunna stanna hemma men själv inte verkade vara trygg i detta, lades tid och 

engagemang för att uppnå trygghet. 

”… och har väl med ålder också kanske att göra att de, ehh, kan ta ansvar och  

ta till sig information … och ålder kan vara unga som kanske inte … tar till  

sig kunskapen, äldre som kanske har lite sviktande mental funktion” 
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Miljön kring patienten 

Deltagarna framhöll även att miljön kring patienten var en väsentlig del för att kunna känna trygghet 

i att lämna patienten hemma med råd om fortsatt egenvård. Det var både den fysiska och sociala 

miljön kring patienten som spelade in. Ett stökigt hem eller närmiljö upplevdes som mindre trygg. 

Det ansågs kännas tryggare om det fanns någon som kunde titta till patienten så att det blev en 

uppföljning. 

”vad har omgivningen för patienten, anhöriga hemma och sådant där liksom  

som kan fortsätta och hålla koll … har någon som … de kan vända sig  

till och vidarebefordra om de blir sämre och höra av sig igen … betydelse om  

de har någon som kan följa upp den där egenvården. Men är man tveksam eller  

sådär så då så brukar jag alltid ha någon backup med någon distriktssköterska  

som hör av sig” 

Vikten av att kunna prioritera 

Det finns tendenser att ambulanssjuksköterskor påverkas av att de tvingas prioritera beroende på 

patienters vårdbehov. Prioriteringen kan påverkas av hur lång tid varje enskild patient behöver. De 

kan även påverkas av hur många patienter det är på akutmottagningen, hur många ärenden de har 

under arbetspasset, och vilken tid på dygnet det är. 

Ärendets tidsåtgång i förhållande till vårdbehovet 

Det framkom att ambulanssjuksköterskor har i åtanke att varje uppdrag ambulansen har gör att den 

inte kan åka på något annat. Då patienten inte var akut sjuk eller skadad strävade de efter att frigöra 

ambulansen så snart som möjligt. Vidare ansåg de inte att den enskilda patientbedömningen 

påverkades av detta utan snarare vårdvalet. Skulle transporten till sjukhuset ta lång tid lades mer tid 

på alternativa vårdalternativ, då patientens medicinska tillstånd tillät det. Jämfört med om 

transporttiden var kort, då tidsvinsten kunde ligga i att ta med sig patienten till sjukhuset. Om 

patienten ansågs vara i behov av att komma till sjukhus men inte i behov av vård under transporten 

kunde anhöriga nyttjas till att köra patienten, så att ambulansen kunde frigöras till andra uppdrag. Då 

avståndet till sjukhuset var längre fanns ett utvecklat samarbete med primärvård och hälsocentral 

som kunde ta emot patienter. I staden där det var nära till sjukhus innefattade samarbetet med 

primärvård kontakt med distriktssköterska. Det nämndes även att då det var en lång transportsträcka 

kunde hälsocentralen nyttjas vid akuta fall, om den låg på vägen till sjukhus och det krävdes 

läkarassistans. 

”det ska inte ha någon större betydelse, men i praktiken så kan det väl hända 

att man väger in det ibland. Dels … hur det ser ut med tillgänglig vård runtom  

och sen ibland att man, om det är långa transporter eller kan ta den tiden för ett  

larm. När man väljer å lämna hemma kan ibland ta enormt lång tid, och att man  

ändå väljer att ta sig den tiden. För ibland när det är så otroligt långa  

transportsträckor och väljer att behandla hemma.”  
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Antal patienter i förhållande till vårdbehovet 

Då det är många patienter på akutmottagningen tycks det kunna påverka ambulanssjuksköterskan i 

val av vårdnivå, genom att försöka hänvisa patienter till hälsocentral eller egenvård då tillståndet 

tillåter detta. Mycket för att patienterna skulle slippa lång väntetid på akutmottagningen. Det verkar 

inte påverka ambulanssjuksköterskorna i bedömningen av patienter beroende på vilken tid på dygnet 

det är, eller hur många ärenden det är under ett arbetspass. Framförallt beroende på att de endast har 

en patient i taget. Däremot uppgavs det att bemötandet av patienten kan bli påverkat vid trötthet hos 

ambulanssjuksköterskan, framför allt i de fall då patienten inte anses som akut sjuk. En hög 

arbetsbelastning kunde medföra att fler skjutsades in till sjukhuset då inte tid fanns för att få 

patienten att känna sig trygg hemma.  

”Våran arbetsbelastning, det ska ju inte egentligen ha någon inverkan eller betydelse 

på bedömningen av patienten. Men ibland kan det väl bli det att du är trött och kan 

uppleva patienten som att det är inget för akuten i nuläget, och kan vara kortare i  

tonen möjligtvis på natten.  De har haft kramper i 3 veckor och ska in prompt kl. 4  

på morgonen”  

 

”Men visst arbetsbelastningen har bet. … ibland kan jag välja att inte lämna,  

inte lägga tid på att göra en patient trygg på att vara hemma om det går extremt 

mycket fortare att skjutsa in. … vet jag att det ligger på jättemycket. SOS har 

jättemycket och det rullar mycket … Men när jag väl är hos patienten så har jag  

ju inte, störs jag inte av arbetsbelastningen eller. Det går ju inte göra mer än en sak i 

taget” 

Vikten av att skapa en god kommunikation 

Något återkommande i intervjuerna var vikten av att skapa en god kommunikation och interaktion 

med patienter och deras eventuella anhöriga.  

 ”de krävs ju först och främst att patienten är lite med på det man  

i så fall kommer överens om… vilken kommunikation man har ää  

med dels patienten och dess anhöriga” 

Med patienten 

En god dialog med patienten ansåg som grundläggande för att kunna göra en korrekt bedömning. 

Patientens önskemål och egna uppfattning av situationen togs i beaktande för val av vidare vård. 

Vikt lades vid att förvissa sig om att patienten, om denne inte skulle åka in till sjukhuset, förstått och 

var med på information och plan som gjorts och när de skulle ringa efter hjälp. Hänsyn togs även till 

patientens egna önskemål huruvida de ville åka in till sjukhuset eller inte. I de fall 

ambulanssjuksköterskan ansåg att de skulle åka in men patienten själv inte ville gavs tydlig 

information att de stannade hemma mot ambulanssjuksköterskans rekommendation. Information 

gavs även till dessa patienter om hur de skulle agera om och när de behövde hjälp igen. 
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”patienten tycker nää vill inte åka in men så kan vi själv tycka du borde 

åka in men kan ju inte gå emot patientens vilja liksom, det kan ju  

vara lite lurigt då, lägga fram information, sen får ansvaret ligga på 

 patienten” 

 

”det kan vara så otroligt olika det kan vara jättelätt och ganska självklart  

ibland speciellt med en patient som man får den här bra kontakten …  

och senså så kan det va hur invecklat som helst”   

Med anhöriga 

Det verkar som att även kommunikationen med anhöriga är en viktig del i bedömningen av 

patienter, anhöriga är ofta på plats och är kanske den som ringt efter en ambulans från början. Då 

anhöriga involverades i beslutet kunde de användas som en resurs att hjälpa patienten och kunna 

följa upp eventuell egenvård samt hjälpa till om patienten skulle bli sämre. Vidare framkom att det 

kunde vara svårt att nå ett samförstånd med anhöriga i vissa fall, då synen på akut sjukvårdsbehov 

skiljde sig åt.  

”det är viktigt att även anhöriga när de är på plats eller involverade är med  

på det hela för vi hamnar ofta i diskussioner där ju med anhöriga och så.” 

Med läkare 

Kommunikationen med läkare verkar vara olika beroende på läkare samt kliniktillhörighet. 

Problematiken vid kontakt med läkare ansågs kunna bero på att de inte hade ett speciellt system att 

följa, så besluten blev personbundna. Det framkom även att äldre mer erfarna läkare oftare verkar 

kunna ta beslut via telefon jämfört med mindre erfarna läkare. Det verkar som att det finns en 

uppfattning att läkare som oftast vill ha in patienten till sjukhuset kan anses som mindre bra, jämfört 

med läkare som tar beslut om att lämna hemma. Denna åsikt är dock inte samstämmig då dessa 

läkare som själva vill träffa patienten även kan ses som noggranna och vill undvika misstag, eller 

som inte vill lägga ansvaret på ambulanssjuksköterskan. Något som ansågs vara en god dialog var då 

konkreta beslut och råd gavs för patienten, helst om dessa innehöll en lite längre plan då patienten 

kvarstannade i hemmet. Ambulanssjuksköterskorna uppgav att de annars ofta kände sig ensamma i 

sina beslut. 

”ibland är det jättebra och ibland är det katastrofalt dåligt problemet är att  

det är personbundet och att det inte finns ett bra system som alla känner till  

och följer” 

 

”om man skickar in mycket patienter till sjukhus från primärvård eller att  

man vill ha in patienterna ofta, så kan ambulanspersonal tycka att det är  

en dålig läkare men så behöver det inte vara, det kan vara bra läkare som  

är väldigt försiktig eller vill få ett noggrant arbete” 
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Diskussion 

Sammanfattning av resultat 

I resultatet framkom det att de finns faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskors bedömning om 

val av plats för vård. Den mest framträdande faktorn var patientens medicinska tillstånd. Vidare 

faktorer som nämndes var patientens psykiska tillstånd, sociala situation och att en god 

kommunikation förts mellan patienten, ambulanssjuksköterskan och eventuella anhöriga. En annan 

viktig aspekt var en ömsesidig trygghet att rätt beslut tagits, samt att patienten var trygg med att vara 

hemma och visste vad han eller hon skulle göra vid försämring. I frågan om transportsträckan 

påverkar bedömningen var inte svaren samstämmiga men det verkar finnas en tendens att patienter 

som har långt till sjukhus i större utsträckning erbjuds alternativ till att åka ambulans till 

akutmottagningen som exempelvis egenvård i hemmet eller hänvisning till primärvård.  

De flesta ambulanssjuksköterskor ansåg inte att arbetsbelastningen påverkade dem i bedömningen 

av patienter, däremot kunde den påverka bemötandet. Någon nämnde att en högre belastning kunde 

resultera i att patienten i högre grad togs med till sjukhuset. Att göra bedömningen om vilket som är 

lämplig vårdnivå för patienten uppgav ambulanssjuksköterkorna att de upplevde som en 

stimulerande utmaning med ett stort ansvar. Stödet från läkare inom primärvård och sjukhus 

upplevdes vara olika beroende på vilken läkare ambulanssjuksköterskan pratade med. 

Metoddiskussion 

Arbetet utförde som en deskriptiv kvalitativ studie med öppna enkätfrågor och kompletterande 

intervjuer. Öppna enkätfrågor valdes för att inte låsa deltagarna till förutbestämda svarsalternativ. 

Detta valdes även på grund av att fasta alternativ är svårare att skapa än öppna frågor och kan 

därmed medföra en större risk för bias i resultatet. Den låga svarsfrekvensen, endast 21 procent, kan 

dock tyvärr bero till viss del på grund av dessa öppna frågor. Fasta alternativ kan ge en högre 

svarsfrekvens, eftersom det kräver mindre tid av deltagarna att svara på denna typ av frågor (Polit & 

Beck, 2010, s. 343-345). Författarna till denna studie anser dock att valet var väl motiverat då risken 

för att påverka deltagarna minimerats genom de öppna frågorna och deltagarna även fått möjlighet 

att svara med mer djup.  

 

Något som stärker resultatet i denna studie är att samtliga individer i populationen erbjöds delta 

utifrån samma möjlighet. Den låga svarsfrekvensen medförde dock att resultatet trots att alla 

individer i populationen erbjudits delta blev något ytligt och inte kunde ses som representativt. 
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För att få ett djupare och bredare resultat som uppfyllde syftet med studien, valdes att göra 

kompletterande intervjuer. Polit och Beck (2010, s. 343-346) menar att fördelar med en intervju är 

att svarsfrekvensen ökar och att den kan ge ett större djup. Eftersom intervjuaren förutom det 

verbala kan observera hur deltagarna uttrycker sig via kroppsspråk och uttryck. Nackdelar med en 

intervju är dock att deltagarna kan påverkas av vem som intervjuar dem och svaren kan även 

påverkas av att deltagaren inte är anonym inför den som intervjuar. Under intervjuerna undveks 

följdfrågor för att minimera risken att påverka deltagarnas svar, istället gavs deltagarna tid att själva 

tänka efter.  

 

Deltagarnas svar i både frågeformulär och intervjuer bestod av varierande demografi avseende ålder, 

kön, erfarenhet av ambulanssjukvård samt som sjuksköterska och även vilken del av länet de 

arbetar. Deltagarnas svar hade likheter och olikheter med varandra även om den största vikten i 

svaren lades på olika saker beroende på metod, detta visar att intervjuerna tillförde ny kunskap till 

studien. Att dessa två metoder använts medför att resultatet borde spegla verkligheten.  

 

En innehållsanalys gjordes då Danielsson (2012, s. 332, 336) menar att det är en lämplig metod för 

att analysera texter från frågeformulär och texter, som efter intervjuer. En manifest innehållsanalys 

valdes då den återger vad deltagarna svarat i jämförelse med en latent innehållsanalys där den 

underliggande meningen eftersöks. Vid den senare varianten ökar risken för att den subjektiva 

förförståelsen påverkar tolkningen.  

Resultatdiskussion 

I resultatet syns många likheter mellan det som framkom i frågeformulären och i intervjuerna. En 

skillnad som upptäcktes mellan svaren var att i intervjuerna framhöll vikten av en ömsesidig 

trygghet än mer. I frågeformulären lades större vikt vid patientens medicinska tillstånd.  

 

Ambulanssjuksköterskan gör i varje möte med patienten en bedömning av dennes hälsotillstånd, 

efter denna bedömning kommer beslutet vilken vårdnivå som är lämplig för patienten. I denna studie 

likt tidigare studier är första bedömningen av patienten baserad på dennes medicinska tillstånd (Ahl 

& Nyström, 2012; Elmqvist et al., 2008; Snooks et al., 2004; Snooks et al., 2005; Suserud, 2005). 

Något som inte synts i dessa tidigare studier är dock att ambulanssjuksköterskan även räknade 

omvårdnadsbehovet som en del i det medicinska tillståndet. I en studie av Gunnarsson och Stomberg 

(2009) visade det sig att sjuksköterskor i en akut situation baserade sin bedömning på bland annat 

patientens psykiska status. Vidare nämndes att anhöriga kunde hindra i arbetet med akut sjuka 
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patienter men att de även kunde vara till hjälp. Detta överensstämmer med resultatet i denna studie 

där deltagarna ibland upplevde att anhöriga absolut ansåg att ambulansen skulle transportera 

patienten oavsett tillstånd. Men ibland kunde anhöriga vara till stor hjälp genom att bistå patienten 

med egenvård eller transport till lämplig vårdnivå. 

 

Något återkommande i resultatet i denna studie var att ambulanssjuksköterskorna lade stor vikt vid 

att få patienten att känna sig trygg i ambulanssjuksköterskans bedömning. Vidare framhölls att 

patienten skulle vara en del av de beslut som togs och att detta skedde genom kommunikation så att 

ett samförstånd nåddes. Detta kunde ta tid, så lång tid att det faktiskt i de fall det inte var långt till 

sjukhus sågs som en tidsvinst att ta med patienten in till sjukhus. Patienter i en studie av Ahl, 

Nyström och Jansson (2006) uppgav att de kände sig förvånade och frustrerade då behandlingen 

startade hemma istället för att direkt få transport till sjukhuset. Att det tar tid och engagemang att få 

en patient att lita på att ambulanssjuksköterskans gör en korrekt bedömning skulle kunna förklaras   

med hjälp av en studie från södra Sverige av Blomstedt, Nilsson och Johansson (2013). Där visade 

det sig att de flesta patienter inte tror att ambulanspersonalen kan avgöra vilket vårdbehov patienten 

har eller att annat färdsätt än ambulans kan rekommenderas, vidare visade det sig att endast 37 

procent förväntade sig att ambulanspersonalen kunde ge behandling eller råd i hemmet så att 

patienten slapp uppsöka sjukhusvård. 

 

Ett problem ambulanssjuksköterskorna också mötte var de patienter som bedömdes vara i behov av 

akut sjukvård men som själva inte ville åka in, även här framhölls vikten av en god kommunikation 

och att patienten i slutändan fick välja själv. Dessa åsikter bekräftas i en studie av Holmberg och 

Fagerberg (2010) där ambulanssjuksköterskorna menade att en god kommunikation var nödvändig i 

dessa fall. Även där framhölls patientens självbestämmanderätt och att tvång inte ledde till en god 

omvårdnad.  

 

I en studie från sydvästra Sverige framkom det till skillnad från resultatet i denna studie, att 

ambulanssjuksköterskan i större utsträckning ansåg att patienter som bodde i glesbebyggda områden 

var i behov av ambulans, jämfört med om de bodde i tätbebyggda områden (Beillon, Suserud, 

Karlberg, & Herlitz, 2009). I resultatet i denna studie värnade ambulanssjuksköterskorna om att 

behålla ambulansen i området genom att frigöra den så fort det var möjligt. Då patienten bedömts att 

inte vara i behov av akut sjukvård men ändå upplevdes otrygg med situationen att vara kvar i 

hemmet, gjordes olika val av plats för vård beroende på vilket som var det snabbaste alternativet att 

frigöra ambulansen för nya uppdrag. Då det var långt till sjukhuset innebar det i större grad 
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hänvisning till andra vårdalternativ medan då det var nära till sjukhuset kunde tidsvinsten ligga i att 

ta med sig patienten dit. Detta innebär att patienter får olika vård beroende på vart de bor i länet. 

Samtidigt innebär denna olika prioritering att ambulansen snabbast möjligt blir tillgänglig för den 

som är allvarligt sjuk, oberoende på vart i länet de befinner sig. Det var ingen som ansåg att själva 

bedömningen av patientens tillstånd påverkades av tiden endast valet av plats för vård. Kanske är det 

just dessa olika prioriteringar som ändå möjliggör att varje patient kan få den omvårdnad den 

behöver och på så sätt blir trygg i att komma till rätt vårdnivå.  

 

Att ambulanssjuksköterskorna tog hänsyn till transportsträckan är helt enligt behandlingsriktlinjer 

för ambulanssjukvården inom JLL (2011). Det förvånande att det var få som ansåg att 

arbetsbelastningen påverkade dem i bedömningen av patienter. Framförallt då det är mycket 

diskussioner kring den ökande larmfrekvensen i dagens samhälle och den belastning det kan 

medföra. En återkommande kommentar i frågan var att de fick ta hand om en patient i taget utan att 

veta om det fanns andra som väntade på vård. Enligt en studie av Wireklint-Sundström & Dahlberg 

(2011) kan en bidragande orsak till att patienten upplever mötet som något positiv vara att 

ambulanssjuksköterskan kan ge hela sin uppmärksamhet mot en och samma patient. Detta kan i sin 

tur medföra att patienten berättar mer om sin hälsosituation vilket leder till en säkrare bedömning av 

vårdbehov.   

 

Då det kom till ambulanssjuksköterskors upplevelse av att göra dessa bedömningar framkom det att 

de ansåg det vara den största utmaning de hade, både i positiv och negativ bemärkelse. Det ansågs 

som stimulerande att få ta egna beslut samtidigt som det skrämde att fel bedömning av patienten 

kunde ha gjorts. Ambulanssjuksköterskorna var ensamma i sina bedömningar men kunde i vissa fall 

få hjälp av läkare via telefon. För att underlätta bedömningar för ambulanssjuksköterskor 

utvecklades i en studie av Andersson- Hagiwara et al.(2013) ett datoriserat beslutstödssystem där 

först en primär undersökning av ABCDE utförs och sedan en sekundär med exempelvis en 

noggrannare anamnes. Datorsystemet följde en algoritm med lämpliga åtgärder enligt rådande 

behandlingsriktlinjer. Ett sådant system verkar kunna öka följsamheten till riktlinjerna men 

bedömningen av patienten visade sig ta längre tid och behandling på plats startade senare. I 

Medicinska riktlinjer för ambulanssjukvård (2014) finns en algoritm utformad för när patienten kan 

kvarstanna på plats med råd om fortsatt egenvård. Denna algoritm saknas i de behandlingsriktlinjer 

som gäller i det län där denna studie genomfördes, i dessa finns istället fastlagda rutiner för att 

lämna hemma (Jämtlands läns landsting, 2011). Rutinerna ger ingen vägledning i vad ett icke akut 
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sjukdomstillstånd är men däremot finns tydlig information om vilka åtgärder som ska vidtas då 

patienten lämnas hemma. Anmärkningsvärt är att riktlinjerna uppdaterades senast 2011.    

 

För att underlätta för ambulanssjuksköterskorna i bedömningarna att låta en patient kvarstanna i 

hemmet med råd om fortsatt egenvård och öka patientsäkerheten när de inte uppsöker vård, startade 

första maj, ett samarbete i Stockholms län mellan närsjukvårdens jourläkarbilar och 

ambulanssjukvården. Samarbetet innebär att i de fall en patient inte bedöms behöva eller inte vill 

medfölja till sjukhus men ändå kan vara i behov av en läkarbedömning kan få den i hemmet (Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm läns landsting, 2014). I resultatet i denna studie framkom att 

just en sådan här verksamhet var önskvärd. 

 

Intressant var att då merparten av ambulanssjuksköterskorna ansåg att läkarna var hjälpsamma, var 

då läkaren hjälpte dem i beslutet att patienten inte behövde åka in till akutmottagningen. Detta 

mönster författarna såg i svaren, bekräftades av en deltagare i intervjuerna som nämnde det utan att 

ha fått frågan. Något som upplevdes som ett problem var just kontakten med läkare på sjukhus och 

inom primärvård. Denna kontakt berodde helt på vilken läkare de fick tag i, ibland fick de bra hjälp 

ibland ingen alls. Det verkar även som att en muntlig kontakt innebär ett bättre samarbete än då 

skriftliga meddelanden används. Det önskades att läkarna skulle ha ett speciellt system att följa för 

att öka kontinuitet i bedömningarna och besluten så att de inte blev baserade på vilken läkare som 

var i tjänst. Författarna till denna studie kan se fördelarna med ett sådant system men tror samtidigt 

att det är svårt att komma ifrån att även läkarna är individer med olika erfarenheter och viljor. Något 

som verkar kunna underlätta kontakten är dock att den inte sker via en datorskärm utan att samtal 

kan föras direkt mellan sjuksköterska och läkare. I en studie av Dyrholm-Siemsen, et al. (2012) 

framkom att mottagande läkare kunde ha svårt att bilda sig en egen uppfattning om patientens status 

vid dialog över telefon. Muntlig information kunde ofta vara otydlig då en patients status 

överrapporterades, vilket skulle kunna innebära en patientrisk. Vi tror detta kan vara en förklaring 

till varför läkare har svårt att ta beslut angående lämplig vårdnivå för en enskild patient över telefon 

eller datorskärm.  

Slutsats 

En ömsesidig trygghet mellan patient och ambulanssjuksköterskan är grundläggande i bedömningen 

om en patient kan lämnas hemma med råd om fortsatt egenvård. Transportsträckan och 

arbetsbelastningen anses inte ha någon betydelse på bedömningen men har betydelse för valet av 

plats för vård. Att göra bedömningarna kan upplevas som en utmaning både i positiv och negativ 
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bemärkelse, men den kan även kännas självklar. Ett utökat systematiskt samarbete med läkare och 

primärvård är nödvändigt.  

Förslag på vidare forskning 

Denna studie fokuserade både på faktorer som påverkar ambulanssjuksköterskans bedömning av 

lämplig vårdnivå för patienter och hur de upplever att göra detta. Det vore intressant att se vidare 

studier om varje del för sig.  

 

Vidare studier skulle även kunna göras på vad sjuksköterskorna upplever skulle kunna underlätta 

bedömningen av lämplig vårdnivå hos patienter. Även patienters upplevelse av bedömningen då 

denna innebär att de inte medföljer till sjukhus vore intressant.  
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Enkät om sjuksköterskors upplevelse av att bedöma vårdnivå hos patienter 
 

Genom ökande antal SOS-samtal och att alla patienter som initialt får en ambulans inte är i 

behov av akutsjukvård, läggs ett stort ansvar på sjuksköterskor i ambulansen att bedöma 

lämplig vårdnivå hos patienter. Ibland resulterar bedömningen i att patienten kan kvarstanna i 

hemmet med råd om fortsatt egenvård, eventuellt efter given behandling. En ökad kunskap 

om vad bedömningarna grundar sig på och hur sjuksköterskor i ambulansen upplever det är 

att göra dessa bedömningar kan leda till en positiv utveckling som gynnar både personal och 

patient.  

 

Syftet med studien är att beskriva hur ambulanssjuksköterskor bedömer om och var patienten 

ska få vård samt hur de upplever att göra detta. 

 

Samtliga sjuksköterskor med fast anställda som arbetar i ambulansen i Jämtlands län kommer 

att erbjudas delta i denna studie genom att besvara bifogat frågeformulär. För att få uppgifter 

om tänkbara deltagare till studien kontaktades enhetscheferna, som lämnade ut 

kontaktuppgifter till sjuksköterskor som skulle kunna tillfrågas.  

 

Vi ber dig att besvara de 5 frågorna i det bifogade frågeformuläret så noggrant du kan. Det 

kommer att ta cirka 15 minuter. När du är klar skickar du det besvarade dokumentet via e-post 

till oss. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas utan vidare motivering. Dina svar kommer inte 

läsas i samband med att vi får dem. Utan det besvarade frågeformuläret sparas i en gemensam 

mapp tillsammans med övriga svar, så vi inte vet vilket frågeformulär just du besvarat. Mailet 

från dig kommer att raderas så fort vi sparat dokumentet. Dina svar kommer att presenteras 

bland övrigas svar och kommer inte kopplas till enskilda individer. Svaren kommer att 

analyseras och presenteras utifrån en kvalitativ ansats. 

 

Då studien är klar kommer den att göras tillgänglig för alla deltagarna genom publicering i det 

Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA).  

 

Vi som genomför studien är två sjuksköterskor som läser specialistutbildningen med 

inriktning mot ambulanssjukvård vid Mittuniversitetet Östersund. Har du några frågor eller 

funderingar får du gärna kontakta oss per telefon eller e-post. 

 

Studerande    Studerande 

Jakob Hildestam   Emma Östberg 

070-996 78 67   070-302 96 39 

jahi0501@student.miun.se   emst0603@student.miun.se 

 

Handledare         Handledare 

Astrid Nystedt   Stefan Jansson 

Docent     Universitetsadjunkt 

Avdelningen för Omvårdnad  Avdelningen för Omvårdnad 

Mittuniversitetet   Mittuniversitetet 

Campus Sundsvall   Campus Östersund 

 
  

http://www.bib.miun.se/DIVA
mailto:jahi0501@student.miun.se
mailto:emst0603@student.miun.se
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Frågeformulär 

 Är du kvinna eller man?   

 Hur gammal är du? 

 Hur många års erfarenhet har du av arbete inom ambulanssjukvården? 

 Vilket år blev du klar sjuksköterska? 

 

1.Vilken betydelse har transportsträckan till sjukhus för valet av plats för vård? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vilka faktorer påverkar dig i bedömningen om att patienten kan lämnas 

hemma med råd om fortsatt egenvård? 

  

 

 

  

 

   

 

 

3.Kan du beskriva hur du det är att bedöma om en patient kan lämnas hemma 

med råd om fortsatt egenvård?   

 

 

   

 

 

 

 

 

4.Vilken betydelse har arbetsbelastningen på bedömningen av patienter? 

Ingen betydelse 
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5.Hur upplever du stödet från primärvård och läkare på sjukhuset för att kunna 

ta beslut om lämplig vårdnivå för patienten? 
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Intervjuprotokoll  

  Har vi ditt godkännande att vi spelar in intervjun?……………….. 

Bakgrundsfrågor 

 Kvinna eller man?.............................    

 Hur gammal är du?...........................  

 Hur många år har du arbetat inom ambulanssjukvården?.......................  

 Vilket år blev du klar sjuksköterska?....................... 

Frågor 

1. Kan du beskriva vilken betydelse transportsträckan till sjukhus har för val av 

plats för vård? (ex. handlingar, känslor, prioriteringar) 

 

2. Kan du berätta vad som påverkar dig i bedömningen om att patienten kan 

lämnas hemma med råd om fortsatt egenvård? (ex. känslor, handlingar, 

prioriteringar)  

 

3. Kan du beskriva hur det är att bedöma om en patient kan lämnas hemma med 

råd om fortsatt egenvård? (ex känslor, handlingar, prioriteringar) 

 

4. Vilken betydelse har arbetsbelastningen på bedömningen av patienter? (ex 

känslor, handlingar, prioriteringar, egen arbetsbelastning, vetskap om mycket 

larm, många patienter på akutmottagningen) 

 

5. Hur upplever du stödet från primärvård och läkare på sjukhuset för att kunna 

ta beslut om lämplig vårdnivå för patienten?(ex råd, tillgänglighet, känslor, 

handlingar, prioriteringar) 

 


