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Introduktion: Statistik visar att antalet ambulansuppdrag i Sverige ökat de senaste åren. 

Samtidigt visar forskning att många patienter som ringer ambulans ej är i behov av den 

avancerade akutsjukvård som ambulansverksamheten erbjuder. Sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård förväntas kunna avgöra vilka patienter som 

verkligen är i behov av ambulanstransport, samt vilka som kan lämnas kvar hemma. Syfte: 

Att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av att prehospitalt bedöma om patienten 

kan lämnas hemma. Metod: En empirisk intervjustudie med kvalitativ design där 10 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård samt minst två års klinisk 

arbetslivserfarenhet intervjuades. Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier och 12 

underkategorier. De tre kategorierna var: Vikten av patientfokuserad bedömning, 

Ambulanssjuksköterskans beslut samt Organisationen påverkar. Slutsats: Denna studie visar 

att ambulanssjuksköterskor till stora delar har samma upplevelser kring att bedöma om 

patienter kan lämnas hemma. Upplevelsen att flera olika faktorer påverkar beslutet är central 

och en oro över att fatta fel beslut präglar bedömningen. Om inte ambulanssjuksköterskan är 

helt säker på sitt beslut, eller patienten själv inte vill stanna hemma, får patienten oftast 

medfölja ambulansen. Detta skulle kunna resultera i onödiga kostnader för sjukvården samt 

att resurser utnyttjas felaktigt.  
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Introduction: Statistical measures show that the number of ambulance missions in Sweden 

has increased during the last years. Meanwhile, research shows that lots of patients who call 

for an ambulance are not in need of the advanced emergency care which the ambulance 

organizations provide. Specialist nurses in prehospital emergency care are supposed to decide 

which of these patients who really need transportation by the ambulance and which who can 

be left at home. Objective: To investigate the ambulance nurse’s experience of assessing in a 

prehospital context whether the patient can be left at home. Method: An empirical interview 

study with qualitative design, where 10 specialist nurses in prehospital emergency care with at 

least two years clinical work experience were interviewed. The interviews were semi-

structured and analyzed with a qualitative content analysis. Results: The result was presented 

in three categories and twelve subcategories. The three categories were: The importance of 

patient-focused assessment, Ambulance nurse’s decision and Organization affects. Summary: 

This study shows that the ambulance nurses to a great extent have the same experiences of 

assessing whether patients can be left at home. The experience that several factors affecting 

the decision is crucial and a concern about making the wrong decision characterizes the 

assessment. Unless the ambulance nurse is sure of his or her decision, or the patient 

itself doesn’t want to stay home, the patient usually accompanies the ambulance. This could 

result in unnecessary costs for health care and that resources are used incorrectly.
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INTRODUKTION 
 

Ambulanssjukvård i Sverige 

En ambulans definieras enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) som ett transportmedel 

avsett och utrustat för att utöva ambulanssjukvård samt transportera sjuka och skadade. 

En ambulans bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som utför vård i eller i 

anslutning till ambulansen. I första hand utförs prehospital akutsjukvård, det vill säga 

omedelbara medicinska åtgärder som vidtas utanför sjukhus. Ambulanssjukvården i 

Sverige omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL] 1982:763) vars mål är att ge en 

god vård på lika villkor för hela befolkningen (2§). I denna lag står även skrivet att den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till denna (2§a). 

 

Kravet från Socialstyrelsen är att det i varje ambulans ska finnas hälso- och 

sjukvårdspersonal som har kompetens att utföra prehospital akutsjukvård samt har 

behörighet att administrera läkemedel (SOSFS 2009:10 6 kap). I praktiken innebär detta 

att minst en person i besättningen ska vara legitimerad sjuksköterska (Riksrevisionen 

2012). 

 

Vid utlarmning av ambulans sker detta enligt tre prioriteringsgrader – prio 1, 2 eller 3. 

Vid prio 1 finns akuta livshotande symtom eller olycksfall, vid prio 2 finns akuta men ej 

livshotande symtom. Prio 3 innebär övriga ambulansuppdrag där  patientens 

hälsotillstånd inte bedöms försämras om patienten får längre väntetid (SOSFS 2009:10 

5 kap 2§). 

 

Ökat antal ambulansärenden 

Riksrevisionen (2012) har slagit fast att antalet ambulansärenden ökat markant de 

senaste åren. Mellan 2009 och 2011 ökade antalet ambulansutlarmningar från SOS 

Alarm med 8% vid prio 1 och 14% vid prio 2, antalet utlarmningar med prio 3 var 

konstant. Följderna av de ökade antal larmen blir att det tar längre tid för den enskilde 

individen att få en ambulans. Mellan 2009 och 2012 förlängdes denna tid exempelvis 

med en minut vid prio 1-ärenden. Det finns olika förklaringar till ökningen, men med 

största sannolikhet beror det på en åldrande befolkning som därmed har ett ökat 

sjukvårdsbehov, samt att medborgarnas krav på ambulanssjukvården ökat. Det senare 

påståendet innebär bland annat att människor ringer efter ambulans trots att inget 

egentligt behov av detta finns (Riksrevisionen, 2012). Studier visar (Beillon 2010; 

Gratton et al. 2003; Suserud et al. 2011) att ungefär var tredje ambulansuppdrag rör 

patienter som egentligen inte behöver ambulans, efter ambulanspersonalens egen 

bedömning av patienten. 

 

Orsaken till att patienter med mindre akuta tillstånd ringer ambulans snarare än att söka 

sjukvård på egen hand beror på flera faktorer. Studier visar att socioekonomiskt utsatta 

grupper i högre grad använder ambulans på ett felaktigt sätt, särskilt nattetid (Durant & 

Fahimi 2012; Kawakami et al. 2007). Beillon et al. (2009) menar att geografiska 

skillnader är en faktor. I stadsregioner möter ambulanspersonal oftare patienter som 

egentligen skulle kunna åka till akuten på egen hand, jämfört med patienter som bor på 
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landbygden. Carret et al. (2007) belyser ålderns betydelse, patienter yngre än 50 år 

ringer oftare ambulans när de egentligen inte är i behov av detta. 

 

I en undersökning som Riksrevisionen (2012) gjorde med larmoperatörer från SOS 

Alarm framkom att andelen samtal som larmoperatörerna bedömde som ”onödiga” har 

ökat. Vidare förklaras att ”exempel på ett onödigt samtal kan handla om en person som 

skurit sig i fingret och ringer 112 trots att personen själv skulle kunna ordna med 

transporten till sjukhus” (s. 39). Enligt Beillon (2010) resulterar detta i att patienter som 

varken är i behov av utrustningen eller den avancerade kompetens som idag finns i en 

ambulans konkurrerar med de som verkligen är i behov av ambulanssjukvård, vilket är 

ett oetiskt utnyttjande av begränsade hälso- och sjukvårdsresurser. 

 

I en studie av Ahl et al. (2006) där patienter intervjuades angående deras erfarenheter av 

att ha ringt efter ambulans framkom att patienterna ansåg att detta var det snabbaste och 

mest bekväma sättet att komma i kontakt med sjukvård. Flera ansåg att ambulansen bara 

var ett transportmedel. Denna syn på ambulansverksamheten kan ge ogynnsamma 

följder menar Durant och Fahimi (2012). De menar att patienter som anländer till 

akutmottagningen via ambulansen, snarare än att ta sig dit själva, med större 

sannolikhet kommer undersökas med blodprover och röntgenundersökningar och 

slutligen bli inlagda på sjukhuset. I förlängningen leder detta till ökade 

samhällskostnader och fyllda akutmottagningar. 

 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 

I högskoleförordningens (1993:100) andra bilaga förklaras att en specialistsjuksköterska 

med inriktning mot ambulanssjukvård ska ha förmåga att  ”självständigt bedöma den 

sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov, samt visa 

förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande 

förhållanden”. Sjölin et al. (2015) beskriver tre huvudkompetenser som sammanfattar 

Sveriges högskoleutbildningar för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård: 

medicinsk vetenskap, omvårdnadsvetenskap och kontextuell kunskap. Medicinsk 

vetenskap behövs för att kunna göra en klinisk bedömning av patientens tillstånd och 

kunna behandla på ett adekvat sätt, omvårdnadsvetenskap behövs för att förstå 

betydelsen av till exempel vårdrelationer, etik och kommunikation. Slutligen behövs 

den kontextuella kunskapen för att kunna verka i starkt varierande miljöer, med kunskap 

om bland annat stress, riktlinjer samt organisation och ledarskap. 

 

Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] har tillsammans med Riksföreningen för 

Ambulanssjuksköterskor [RAS] utarbetat en mer vedertagen kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot 

ambulanssjukvård. I denna står bland annat skrivet att vederbörande skall kunna 

”triagera till relevant vårdnivå” samt ”medverka till kostnadseffektivitet och optimalt 

resursutnyttjande” (SSF & RAS 2012, s. 8). Detta är enligt Beillon (2010) särskilt 

aktuellt i framtidens ambulanssjukvård då antalet ambulansärenden med mindre akuta 

tillstånd förväntas öka. Genom att säkerställa patientens faktiska vårdbehov samt i 

större utsträckning färdigbehandla patienten på plats kan ambulanssjukvården bli mer 

optimerad och på så sätt erbjuda en säkrare vård. Att fatta beslutet om en patient sedan 

ska medfölja i ambulansen eller inte är däremot inte helt oproblematiskt. Studier visar 
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att ambulanspersonal tenderar att i vissa fall underskatta patientens behov av 

akutsjukvård och därmed äventyra patientsäkerheten (Dunne et al. 2003; Gratton et al. 

2003). Dessutom ökar antalet anmälningar till Socialstyrelsen som rör 

ambulanssjukvården, något som både visas genom statistik men även genom 

ambulanspersonalens egna upplevelser. Den tredje vanligaste anmälningsorsaken är just 

att ambulanspersonalen lämnar patienten kvar på platsen. Anledningen till missnöjet 

anses vara medborgarnas förändrade syn och förväntningar på Sveriges 

ambulanssjukvård (Riksrevisionen 2012).  

 

Begrepp 

I denna studie kommer författarna i fortsättningen använda begreppet 

ambulanssjuksköterska för sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård. 

 

Problemformulering 

Som nämnts ovan finns studier som visar att antalet ambulansärenden har ökat samt att 

de patienter som ambulanssjuksköterskan möter inte alltid är i behov av akutsjukvård. 

Om samtliga patienter medföljer ambulansen leder detta till ökade samhällskostnader 

och fyllda akutmottagningar. En specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård förväntas kunna göra en adekvat bedömning av patientens 

hälsotillstånd och avgöra om patienten ska medfölja ambulans eller om vederbörande 

kan lämnas hemma. Studier har visat att denna bedömning kan vara komplex och inte 

alltid självklar. Det finns flera kvantitativa studier inom ämnet men det saknas 

kvalitativa studier, framförallt om upplevelsen av att göra bedömningen om patienten 

kan lämnas hemma. I studien kommer fenomenet därför undersökas genom en kvalitativ 

ansats, för att på så sätt uppnå bättre förståelse för upplevelsen av att göra bedömningen 

och identifiera vilka faktorer som eventuellt påverkar denna.  

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

prehospitalt bedöma om patienten kan lämnas hemma. 
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METOD 
 

Design 

Denna studie är en empirisk intervjustudie med kvalitativ design. Den kvalitativa 

designen har sitt ursprung inom den holistiska traditionen, och fokuserar på människors 

upplevelser. Datamaterialet inom kvalitativ metod består av förklarande beskrivningar 

från exempelvis intervjuer (Polit & Beck, 2012). Målet inom kvalitativ forskning är att 

studera personers levda erfarenheter av ett fenomen och vid användning av denna metod 

finns ingen absolut sanning. Till skillnad från kvantitativ forskning där forskaren tar ett 

steg åt sidan för att betrakta objektet, växlar forskaren vid kvalitativa studier mellan 

närhet och distans. Det är alltså varken möjligt eller önskvärt att forskaren distanserar 

sig, utan forskaren blir en medskapare i forskningsprocessen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Då syftet med denna studie var att genom intervjuer undersöka just 

människors upplevelser av ett fenomen, bedömdes den kvalitativa metoden vara den 

mest lämpliga. Henricson och Billhult (2012) menar att forskare som gör en kvalitativ 

studie bör fundera över sina egna yrkeserfarenheter, livserfarenheter samt kunskaper om 

fenomenet som studeras. Genom att diskutera dessa områden innan studien inleds blir 

forskaren medveten om vilken betydelse denna förförståelse kan komma att ha för 

studiens syfte. I denna studie har en medvetenhet om förförståelsens påverkan funnits 

och diskuterats under arbetets gång. 

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen valdes  ut genom ett ändamålsenligt urval. Inom kvalitativ 

forskning är denna typ av urval det vanligast förekommande (Polit & Beck, 2012). Vid 

urvalet eftersträvades  maximal variation, vilket innebar att informanter  i olika åldrar, 

olika kön samt med olika lång arbetslivserfarenhet inkluderades. Genom att välja en 

urvalsgrupp med bred variation ökar förutsättningarna att belysa variationen av 

fenomenet, men också visa på gemensamma mönster (SBU 2014). 

Undersökningsgruppen bestod av 10 informanter. Inklusionskriteriet var minst två års 

arbetslivserfarenhet som specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Anledningen till att endast informanter med några års arbetslivserfarenhet inkluderades 

var en förhoppning om att dessa skulle ha en mer reflekterande hållning och kunna ge 

en mer innehållsrik berättelse. Enligt Benner al. (1999) tar det tid innan sjuksköterskor 

utvecklar ett expertkunnande och ser helhetsbilden. Dessutom ansågs chansen att 

informanten faktiskt lämnat några patienter hemma, vara större ju längre 

arbetslivserfarenheten var. Enligt Henricson och Billhult (2012) är det nämligen en 

förutsättning att informanten har egen erfarenheter av just det fenomen som studeras. 

 

Informanterna var yrkesverksamma i en medelstor stad i södra Sverige. De arbetade 

dels på en ambulansstation i stadsmiljö, men även viss tid på ambulansstationer förlagda 

i  mindre tätorter. Då båda författarna hade god kännedom om personalen i det 

geografiska område där studien genomfördes kunde informanter med en bred spridning 

samt med erfarenheter av fenomenet väljas ut. Författarna tillfrågade informanterna 

först muntligt eller via mail, och de som tackade ja erhöll ett informationsbrev (Bilaga 

1). Detta brev innehöll information om författarna, studiens syfte samt metoden. Det 
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fanns även information om att medverkan var frivillig samt att informanterna när som 

helst fick avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Information om var intervjuerna 

skulle ske, ungefärlig tidsåtgång samt att författarna garanterade full konfidentialitet för 

samtliga informanter genom säker hantering av intervjumaterialet fanns också beskrivet 

i brevet. Samtliga 10 informanter som tillfrågades fullföljde studien och inget bortfall 

fanns. Informanternas arbetslivserfarenhet som ambulanssjuksköterska varierade mellan 

3 och 17 år, och deras ålder varierade mellan 32 och 51 år. Spridningen mellan könen 

var 4 kvinnor och 6 män.  

 

Datainsamling 

Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) är 

semistrukturerade intervjuer bra när forskarna eftersträvar rik och detaljerad information 

om ett fenomen. I denna studie söktes information om upplevelser av ett fenomen, och 

därför ansågs alltså intervjuer passa bra. Polit & Beck (2012) menar dessutom att 

metoden passar bra då författarna vet vad de vill fråga men inte kan förutsätta vilka svar 

som kommer ges. Även detta överensstämmer bra med denna studies syfte då 

upplevelser av ett fenomen aldrig går att förutse.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på en ambulansstation under november 2015. 

Avskilda rum med möjlighet att låsa dörren användes får att minska risken för 

störningar. Intervjuerna spelades in med en dator samt en telefon, båda skyddade med 

lösenord. Varje författare genomförde  5 intervjuer vardera. Intervjuerna varade mellan 

22 och 38 minuter med ett medelvärde på 30 minuter. En intervjuguide (Bilaga 2) 

användes som stöd, men eftersom intervjuerna var semistrukturerade användes också 

olika följdfrågor beroende på informantens svar. Intervjuguiden testades genom en 

pilotintervju. Under denna var båda författarna närvarande eftersom det ansågs viktigt 

att få chans att öva på intervjutekniken samt användande av forskningsguiden, och 

samtidigt bli observerad av sin medförfattare. Det visade sig att pilotintervjun höll en 

hög kvalitet, och kunde inkluderas i studiens resultatet, likt de andra intervjuerna. Även 

under den andra intervjun deltog båda författarna för att på detta sätt ge båda författarna 

möjlighet att bli observerade av sin medförfattare. Innan pilotintervjun samt den andra 

intervjuerna avslutades erbjöds den observerande författaren att ställa de frågor som 

denna eventuellt tyckte hade missats under intervjun.  
 

Dataanalys 

Den insamlade datan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Vid induktiv ansats sker analysen av texten förutsättningslöst, och inte utifrån en 

utarbetad mall, teori eller metod som vid deduktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys 

används ofta inom beteendevetenskap, vårdvetenskap samt inom humanvetenskap, men 

också inom omvårdnadsforskning för att tolka och granska transkriberade intervjuer. 

Fokus ligger på att hitta skillnader och likheter i texten och på detta sett beskriva 

variationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Transkriberingen av intervjumaterialet genomfördes enskilt och lästes sedan igenom av 

båda författarna för att bättre förstå helheten i det insamlade materialet. I den 
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transkriberade texten valdes meningsbärande enheter ut. Dessa enheter var 

meningsbärande delar av texten som besvarade studiens syfte, och alltså beskrev 

upplevelser av det valda fenomenet. De meningsbärande enheterna kondenserades 

därefter till kortare stycken. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det vid 

kondensering viktigt att textens innehåll inte försvinner trots att den kortas ner. Efter 

detta abstraherades den kondenserade texten till koder. Koder kan beskrivas som 

etiketter vilka beskriver den kondenserade meningsenhetens innehåll och skapas utifrån 

meningsenhetens kontext (Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Kondensering 

samt kodning genomfördes först gemensamt för att garantera att båda författarna 

analyserade på liknande sätt, men delades sedan upp och gjordes enskilt av varje 

författare. Varje kod indelades sedan gemensamt i underkategorier. En underkategori 

består av koder med ett liknande innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Under analysarbetet uppstod svårigheter då upplevelsen var att en och samma kod 

ibland passade in i olika underkategorier. Detta kunde tillslut lösas genom omarbetning 

av underkategorierna. Att koder passar i olika kategorier beskrivs även av Polit och 

Beck (2012) som menar att upplevelser är komplexa och ofta passar under flera olika 

kategorier. Efter att samtliga koder delats in i underkategorier skapades tre kategorier.  

 

Innehållsanalysen fokuserade framförallt på det manifesta innehållet, som enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det direkta, synliga och uppenbara 

komponenterna i texten. Motsatsen är det latenta innehållet, vilket belyser det 

underliggande budskapet i texten. Under analysarbetet fanns även viss lyhördhet för det 

latenta innehållet och hänsyn togs till detta då de olika kategorierna skapades.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studiens projektplan och dess bilagor överlämnades till verksamhetschefen för 

ambulanssjukvården i det län där studien genomfördes. Verksamhetschefen godkände 

att examensarbetet genomfördes innan datainsamling påbörjades. Ett informationsbrev 

avsett för verksamhetschefen finns i Bilaga 3. Godkännande av detta erhölls genom 

underskrift av Bilaga 4 ”Tillstånd för genomförande av examensarbete”.  

 

Författarna av denna studie valde att utgå från Vetenskapsrådets (2002) etiska principer 

för forskning. Den första etiska principen, informationskravet, innebär att forskarna 

informerar deltagarna i studien om studiens syfte och villkor. Samtyckeskravet är den 

andra principen och innebär att deltagande i studien själva får bestämma över sitt 

deltagande och att forskarna inhämtar deras samtycke innan forskningen påbörjas. Innan 

denna studie påbörjades delades en samtyckesblankett (Bilaga 1) ut, med information 

om studien. Denna blankett undertecknades av informanten och samlades in i samband 

med varje intervju. Konfidentialitetskravet är Vetenskapsrådets (2002)  tredje princip 

och handlar om att deltagarna i en studie skall ges största möjliga konfidentialitet och 

att personuppgifter förvaras säkert. Full konfidentialitet garanterades i studien genom att 

intervjumaterialet i form av ljudfiler, transkribering och annan personlig information 

förvarades i ett låst skåp i en av författarnas hem. Nyttjandekravet som är den sista 

etiska principen handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att den information som 

insamlas endast får användas för forskningsändamål. Att så är fallet i denna studie 

garanteras av båda författarna. 
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RESULTAT 

 

Resultatet av ambulanssjuksköterskors upplevelse av att prehospitalt bedöma om 

patienten kan lämnas hemma delades in i tre kategorier och tolv underkategorier, vilka 

presenteras i tabellen nedan. 

 

Kategori Underkategori 

    

Vikten av patientfokuserad bedömning Miljön kring patienten 

  Patientens vilja 

  Patientens fysiska och verbala förutsättningar 

  Vinst för patienten 

Ambulanssjuksköterskans beslut Viktiga kompetenser 

  Känslosamt beslut 

  Enklare att ta med 

  Kollegans betydelse 

  Inget utrymme för osäkerhet 

Organisationen påverkar Riktlinjers betydelse 

  Det bakre stödet 

  Viljan att avlasta sjukvården 

 

Vikten av patientfokuserad bedömning 

Under denna kategori speglas ambulanssjuksköterskans syn på vikten av att patienten 

står i centrum och är delaktig vid bedömningen.  

 

Miljön kring patienten 

Under intervjuerna framkom att miljön kring patienten har stor betydelse i den samlade 

bedömningen. I huvudsak är hemsituationen central, det vill säga om exempelvis äldre 

patienter har kommunal hemhjälp eller stöd från anhöriga. Vad gäller anhöriga visade 

det sig att även dessa har en betydande roll för beslutet. Informanterna anser att 

anhöriga ofta försvårar beslutet, då det inte sällan är dessa som insisterar på att patienten 

ska in till sjukhus. 

 

”Ja ofta finns det påstridiga anhöriga också som vägrar att patienten ska lämnas 

hemma även om man tycker att man har fog för det, att de är så påstridiga att 

det… att det ofta är de som vill ha in patienten. Det är inte de själva som vill in 

[patienterna] utan det är en anhörig och det kanske man har svårt att komma 

ifrån men det är ju ett problem” (Informant 1). 
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Även avståndet till sjukhuset påverkar bedömningen att lämna hemma, om patienten 

bor nära sjukhuset är det vanligare att ambulanssjuksköterskan låter patienten följa med, 

trots att vederbörande skulle kunna lämnas hemma. De flesta menar även att tid på 

dygnet kan avgöra om patienten lämnas hemma eller får följa med till sjukhus. Vissa 

berättar att de oftare lämnar hemma på natten eftersom det blir besvärligt för patienten 

att transporteras till sjukhus. Andra menar tvärtom att de undviker att lämna hemma 

under sådana tider då de inte vill ta diskussionen med patienten mitt i natten. 

 

”Många gånger lämnar vi ju hemma för att de söker på fel tid så att säga […]det 

är ju ofta kvällar och nätter och sådana saker. Ehm.. ja kvällar, nätter, helger får 

man väl säga då. De har väntat länge eller en del har haft ont i magen i tre 

veckor och sen kommer de på en lördag eftermiddag att de ska söka” (Informant 

8). 

 

Patientens vilja 

När det kommer till patientens vilja berättar informanterna att denna i stort sett är 

avgörande för ambulanssjuksköterskans beslut. Informanterna berättar om vikten av ett 

ömsesidigt beslut, det vill säga en överenskommelse mellan ambulanssjuksköterskan 

och patienten om att kvarstanna i hemmet. En informant säger att ”vi nekar ju inte dem 

utan försöker komma överens om att det är bättre att vara hemma” (Informant 3). Å 

andra sidan framkommer att patienten i det närmaste har veto i det slutgiltiga beslutet. 

Om denne själv vill åka in till sjukhus, trots att ambulanssjuksköterskan anser att det 

inte finns behov av detta, är det oftast patientens önskan som tillgodoses. I enstaka fall 

framkommer att patienten kan bli väldigt missnöjd och till och med aggressiv om denne 

inte får följa med. 

 

Vill de inte vara hemma och jag tycker att de ska det eller jag tycker att de borde 

stanna, då brukar det aldrig vara något problem för mig, då bråkar jag inte med 

dem utan då tar jag med mig dem (Informant 6). 

 

Ett annat dilemma som kan uppstå är när ambulanssjuksköterskan anser att patienten 

bör följa med till sjukhus, men patienten vill kvarstanna i hemmet. Informanterna menar 

att det kan vara svårt att påverka dessa patienter, att de själva ställs inför ett etiskt 

dilemma när patienten vill kvarstanna i hemmet. Vikten av frivillig vård lyfts fram samt 

att det bör vara en rättighet för patienten att få kvarstanna i hemmet om så önskas. 

 

Patientens fysiska och verbala förutsättningar  

Ambulanssjuksköterskan menar ett patientens fysiska förutsättningar till stor del ligger 

till grund för beslutet som fattas. Vitalparametrar anses vara en viktig faktor för att 

snabbt få en klar bild över hur patienten mår. Normala vitalparametrar ses som en bra 

grund att stå på då ambulanssjuksköterskan bedömer om patienten kan lämnas hemma. 

Vitalparametrar kan ibland visa värden som ambulanssjuksköterskan, vid första anblick 

av patienten, inte trodde. Det anses på grund av detta vara viktigt att kontrollera 

vitalparametrar på alla som lämnas kvar i hemmet. Samtidigt beskrivs svårigheten som 

uppstår då vitalparametrar inte stämmer överens med patientens anamnes.  
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”Sen måste man ju vara noga och ta sina parametrar. Ibland dyker det ju upp 

saker man inte trodde”(Informant 2). 

 

Att prehospitalt inte ha möjlighet att ta blodprov och röntga anses av 

ambulanssjuksköterskan vara en försvårande omständighet i bedömningen. Det beskrivs 

att det på sjukhus är lättare att göra en korrekt bedömning då provsvar och röntgen finns 

tillgängligt. Andra fysiska faktorer som påverkar beslutet är patientens ålder och 

anamnes. Ambulanssjuksköterskan menar att äldre patienter som tidigare vårdats 

mycket på sjukhus inte gärna lämnas kvar i hemmet.  

 

”En sådan patient hade man ändå… hon var ändå 80, eller ja 80 år eller nåt sånt 

där. Så jag hade väl ändå velat, kanske velat ha in henne ändå eller så” 

(Informant 7). 

 

Patientens förmåga att kommunicera är också något som i stor grad påverkar 

bedömningen. Ambulanssjuksköterskan beskriver att kommunikationsproblemen dels 

består i att patienten inte talar svenska, men även uppstår då båda parter talar samma 

språk. Svårighet med anamnestagning då patienten ibland upplevs dölja något, liksom 

problemet att alla patienter inte har lika lätt att uttrycka sig nämns. En informant menar 

att en snabbtolk hade varit bra då ett problem ligger i att patienter som inte talar svenska 

oftast transporteras till sjukhus på grund av kommunikationssvårigheter snarare än 

sjukvårdsbehov.  

 

”Ja man vet inte vad det är med patienten… när man inte förstår varandra över 

huvud taget då går det inte att göra en bedömning. Så då, ja då får dom åka med. 

Så det är ju många onödiga resor också” (Informant 1). 

 

Vinst för patienten 

Att lämna patienten kvar i hemmet upplevs i första hand vara en stor fördel för 

patienten. Ambulanssjuksköterskan beskriver att onödiga besök på akuten resulterar i 

lågt prioriterade patienter som tvingas vänta flera timmar på läkaren. Detta beskrivs som 

ett problem då många patienter är äldre och sköra och att det därmed är besvärligt och 

jobbigt för patienten att behöva åka fram och tillbaka. Att i stället låta patienter som inte 

har något vårdbehov stanna hemma upplevs endast som positivt för patienten.  

 

”Och patienten framförallt… att den slipper åka in om det inte behövs. Det tar 

rätt mycket på en gammal människa att åka in och vänta… och så ligga här några 

timmar… och så skuffas hem sedan” (Informant 1). 

 

 

Ambulanssjuksköterskans beslut 

Här samlas de upplevelser som ambulanssjuksköterskan har kring sin egen bedömning. 

Det framkommer att det ofta är ett känslosamt beslut som kräver flertalet kompetenser 

hos den som gör bedömningen.  
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Viktiga kompetenser 

Erfarenhet har stor betydelse för ambulanssjuksköterskans utveckling av de 

kompetenser som är viktiga för att kunna göra en korrekt bedömning. Flera 

ambulanssjuksköterskor menar att erfarenhet möjliggör ett bredare tänkande och att 

detta leder till ökad trygghet och säkerhet i beslutet. De förklarar att osäkerheten kring 

beslutet var större då de själva var nya och oerfarna jämfört med idag då de har mer 

klinisk arbetslivserfarenhet. Några informanter menar till och med att erfarenhet är ett 

krav för att över huvud taget kunna lämna en patient hemma.  

 

”Ju längre man har arbetat ju säkrare blir man på sin sak. I början var man ju… 

även om man visste att man gjorde rätt bedömning och patienten skulle stanna 

hemma var man ju ändå lite osäker på grund av sin, vad ska man säga…novisitet 

inom arbetet”(Informant 4). 

 

Trots erfarenhetens betydelse menar flera informanter att den även utgör en risk. De 

menar att risken är att förutfattade meningar på grund av flera liknande larm till samma 

adress gör att bedömningen ibland blir bristfällig och att saker tas för givet. Slarv, 

slentrian och förförståelse är begrepp som nämns. En informant beskriver att det kan bli 

”för lätt” att fatta beslut när man har tillräckligt med erfarenhet och att risken att ”gå på 

en mina” ökar. Det är framförallt så kallade ”mångåkare”, det vill säga patienter som 

ofta ringer ambulans, som ambulanssjuksköterskan ser de största riskerna med att 

bedöma. Några informanter menar att dessa patienter faktiskt får en sämre bedömning 

även om det ibland sker omedvetet.  

 

”Nej men de ringer kanske väldigt ofta för ingenting. Och tyvärr kanske man i de 

fallen inte alltid är lika noggrann. Man har varit där 15 gånger innan. Det är 

farligt att göra så men omedvetet så tror jag att alla gör det” (Informant 4). 

 

Förutom klinisk arbetslivserfarenhet beskriver ambulanssjuksköterskan att utbildning är 

viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning. Flera informanter nämner medicinsk 

kunskap i form av fysiologi och patofysiologi vilket erhålls genom grundläggande 

utbildning då man läser till sjuksköterska. Utöver detta beskrivs att utbildning kring 

bedömning om patienten kan lämnas hemma i princip är obefintlig, vilket tycks vara 

konstigt då det övas mycket på andra saker. En önskan om mer sådan utbildning finns. 

 

En annan viktig kompetens är förmågan att kunna kommunicera med patienten och 

anhöriga på ett bra sätt. Det handlar dels om att tydligt kunna förklara varför patienten 

inte är i behov av ambulanstransport, utan att använda allt för medicinska termer samt 

att göra det på ett sätt som inger trygghet. Görs detta på ett bra sätt menar 

ambulanssjuksköterskan att patienten ofta tycker det känns tryggt att stanna hemma. En 

informant menar att det handlar om att redan tidigt i samtalet ”styra” patienten mot att 

vilja stanna kvar i hemmet. Kommunikationen spelar också stor roll i själva 

bedömningen där fokus enlighet ambulanssjuksköterskan bör ligga på att ställa öppna 

frågor på ett sätt som gör att patienten kan kommunicera fritt. Ledande frågor kan göra 

att svaren inte blir korrekta menar en informant.  
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”Ställer man en ledande fråga, och ställer man en ledande fråga flera gånger så 

svarar man [patienten] ofta ja på den för säkerhets skull”(Informant 2). 

 

Ambulanssjuksköterskan menar att den ”kliniska blicken” och förmågan att kunna se 

helheten är central då bedömningen görs. Flertalet informanter menar att det är 

helhetsbilden som styr beslutet. Några menar dessutom att det räcker att se patienten för 

att få en uppfattning om hur patienten mår.  

 

”Jag tycker att många gånger är det nog bara att man ser patienten, alltså den 

kliniska blicken säger rätt mycket” (Informant 4). 

 

Känslosamt beslut 

Det visar sig att en känsla av oro och rädsla starkt påverkar bedömningen. Rädslan 

grundas i oron över att lämna fel patient hemma, att patienten är sämre än vad de 

upplever eller att patienten av någon anledning blir dålig eller till och med dör efter att 

ambulanssjuksköterskan lämnat platsen. Även om patienten inte avlider upplevs en oro 

över att fördröja viktig behandling.  

 

Utöver oron för patienten upplevs en stark oro över att själv bli anmäld, varnad eller i 

värsta fall bli av med jobb och legitimation. Resultatet av dessa rädslor resulterar i att 

patienter som egentligen kan stanna hemma ändå transporteras med ambulans till 

sjukhuset, vilket ambulanssjuksköterskan i grund och botten tycker är fel. 

 

”Hade inte den bakomliggande rädslan funnits, för min egen skull, att jag är rädd 

för att bli av med jobbet… då hade jag lämnat hemma massor” (Informant 10). 

 

”Du kan för fan bli av med jobbet om du sköter det illa liksom. Du utsätter dig för 

jättestora risker om du gör detta liksom… lättvindigt tycker jag. Onödiga risker. 

Och risker… och det är ju risker som du egentligen inte borde ta annars, man ger 

sig själv en dålig sits” (Informant 6). 

 

De flesta ambulanssjuksköterskorna menar att beslutet att lämna hemma endast är en 

risk och att rädslan att göra fel är större än vinsten för patienten. Oron över att ha fattat 

fel beslut resulterar ibland i att personalen tänker på patienter som lämnats hemma flera 

dagar efteråt. En informant uttrycker en större oro för de friska patienter som lämnas 

hemma än de betydligt sjukare som körts in till akuten. Möjligheten att i efterhand läsa 

patientens journal finns i det område som ambulanssjuksköterskorna verkar i. Genom 

att i efterhand läsa denna för att kontrollera att patienten inte blivit inlagd, kan oron 

minskas. Samtidigt som oron över patienten ofta finns med någon dag upplevs denna 

försvinna efter ytterligare några dagar.  Ett fåtal informanter upplever däremot ingen oro 

efter beslutet, och menar att oron över att patienter eventuellt kan bli dåliga gör att alla 

körs till sjukhus, vilket de inte anser vara realistiskt.  

 

Utöver oro och rädsla upplevde en informant pinsamhet över att ha lämnat en patient 

hemma som sedan transporterades med en annan ambulans till sjukhuset. Några 

informanter upplevde dessutom sänkt självförtroende och minskad arbetsglädje efter att 

ha gjort en felbedömning.  
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En informant beskriver att vissa psykiatriska patienter faller mellan stolarna då de inte 

vill åka till sjukhuset och det inte är aktuellt med vårdintyg. När dessa patienter lämnas 

hemma upplever ambulanssjuksköterskan en obehagskänsla i magen. En annan 

informant upplever oro på grund av osäker ansvarsfördelning om något skulle hända. 

Denna informant var osäker på vad som händer och vem som har ansvaret om en patient 

som lämnats hemma skulle bli dålig.  

 

En annan informant beskriver att denna alltid försöker få patienten att själv söka på 

annan vårdnivå eller påtala att patienten måste ringa igen om symtomen förvärras, 

istället för att bara lämna patienten hemma. Detta kan enligt informanten lindra den 

egna ångesten. 

 

”Att man alltid försöker med att de söker på en annan vårdnivå, eller att man 

lämnar dörren öppen lite grann, och att man säger det när man åker därifrån att 

blir det sämre så får du höra av dig igen… det är ju för sin egen ångest, så man 

ska kunna sova sen nästa natt” (Informant 3). 

 

Enklare att ta med 

De flesta ambulanssjuksköterskor upplever ingen egen vinning med  att lämna patienten 

hemma, tvärt om är det betydligt enklare att ta med patienten till sjukhus eller annan 

vårdnivå. Det framkommer att det handlar om att ambulanssjuksköterskan får ryggen fri 

om patienten följer med, men står ensam ansvarig om något oförutsett skulle inträffa.  

 

”Det är bara nitlotter i den här, i det här lotteriet, alltså du har ingen vinning 

med att lämna patienten hemma, ingen egen vinning med det. Det enda du kan 

göra är att du får en patient som, som blir dålig i hemmet” (Informant 10). 

 

I enstaka fall kan det även handla om att väga arbetsbördan att lämna patienten hemma 

jämfört med att ta med patienten. Ambulanssjuksköterskor berättar att det blir merarbete 

när patienten lämnas hemma, de måste dubbeldokumentera i olika journalsystem och 

det tar längre tid när dialogen ska resultera i en överenskommelse med patienten om att 

kvarstanna i hemmet. 

 

”Nej alltså jag upplever ingen större fördel, det är ju mycket lättare att ta med 

patienten, lämna över till sjukhuset, skriva ut journalen sen. Det är ju mer arbete 

för mig att lämna patienten hemma” (Informant 3). 

 

Kollegans betydelse 

Flertalet ambulanssjuksköterskor lyfter fram kollegans betydelse för att prehospitalt 

bedöma om patienten kan lämnas hemma. En erfaren kollega skapar trygghet och ger 

stöd, framförallt om vederbörande också är sjuksköterska eller ambulanssjuksköterska. 

Informanterna berättar om vikten av att kunna föra ett resonemang med sin kollega, att 

beslutet trots allt är gemensamt. 
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”Det ska ju framhållas att en duktig kollega som man kan diskutera med är 

jätteviktigt […] Även om jag står som ansvarig på pappret så är vi ändå två som 

gjort samma bedömning, det är ju en trygghet” (Informant 4). 

 

Det kan även vara tvärtom, ambulanssjuksköterskan har bedömt att patienten kan 

lämnas hemma, men kollegan är tveksam. Informanterna är då eniga om att patienten 

får följa med eftersom det är viktigt att båda är överens. 

 

Inget utrymme för osäkerhet 

Beslutet att lämna en patient hemma ska vara helt säkert. Ambulanssjuksköterskan 

beskriver att det endast är patienter som de säkert vet ej är i behov av ambulanstransport 

som lämnas hemma. Finns tveksamhet kring om patienten behöver sjukhusvård eller om 

ambulanssjuksköterskan av annan anledning känner sig osäker menar flera informanter 

att de istället väljer att ta med patienten till sjukhuset.   

 

”Och är man minsta lilla osäker så ska man ju inte lämna hemma. Så man ska 

vara helt hundra. Och då är det ju inte många som kan lämnas hemma” 

(Informant 6).  

 

Organisationen påverkar 

I denna kategori framkommer hur ambulanssjuksköterskor upplever den organisation 

som de verkar i. Med detta menas framförallt ambulansorganisationen med ledning och 

de riktlinjer och beslutsstöd som är fastställda, men även hur ambulanssjuksköterskan 

påverkas av sjukvårdskedjan med en hårt belastad akutmottagning. 

 

Riktlinjers betydelse 

Några ambulanssjuksköterskor tycker att de riktlinjer de har är bra att ha som 

hjälpmedel när de ska bedöma om patienten kan lämnas hemma. De menar att 

riktlinjerna är tydliga och ger dem en ökad trygghet och bidrar till ökad patientsäkerhet. 

 

”Så ibland lurar man sig själv att man ”ja det är inte så farligt”, man 

generaliserar det lite, men sen när man väl får upp det på pränt och tittar i, i sina 

hjälpmedel i journalen så kan man få lite stöd därifrån, att det kanske var lite 

farligare än man trodde” (Informant 9). 

 

Majoriteten tycker däremot att riktlinjerna mestadels försvårar för 

ambulanssjuksköterskan och motarbetar det sunda förnuftet. De menar att riktlinjerna är 

alltför strikta vilket troligtvis beror på att de som författat dem ska ha ryggen fri. På 

grund av att riktlinjerna är så strikta menar flera ambulanssjuksköterskor att de kommer 

i konflikt med dem och ibland tvingas frångå sina riktlinjer för att kunna lämna en 

patient hemma, vilket resulterar i att de står utan skydd ifall något oförutsett skulle 

inträffa efter att de lämnat patienten.  
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”Det tycker jag är lite synd för att många gånger är det ju rätt mycket sunt 

förnuft, alltså har vi kollat de här vitalparametrarna, vi är överens med 

patienterna, vi kanske till och med har ringt en läkare och kollat att, så, om vi kan 

lämna hemma eller inte. Då tycker jag att, då ska man kunna ta det beslutet då, 

sen är det ju jättebra att vi har ett stöd, att vi har en massa frågor i de här 

vårdprocesserna då att, att det ska godkännas men det är lite för strikt enligt min 

mening” (Informant 8). 

 

Ambulanssjuksköterskorna anser alltså att de borde ha större möjlighet att kunna lämna 

patienter hemma men att deras riktlinjer inte är patientanpassade, att de är avsedda för 

tidigare friska patienter, en förhållandevis ovanlig syn för ambulanssjuksköterskan. En 

informant uttrycker att ”det räcker med att någon har en bakomliggande sjukdom, som 

med hjärtvikt, så kan man inte lämna patienten hemma” (Informant 10). Samtidigt 

framkommer problematiken med ständiga förändringar och åtstramningar i riktlinjer. De 

senaste åren har riktlinjerna förändrats på ett sätt som gör att  flera 

ambulanssjuksköterskor anser att de inom snar framtid inte kommer kunna lämna 

hemma en enda patient. 

 

Det bakre stödet 

För att preshopitalt kunna bedöma och besluta om patienten kan lämnas hemma är det 

viktigt med ett bakre stöd, framförallt från arbetsledningen. Ambulanssjuksköterskorna 

har olika upplevelser kring arbetsledningens stöd. En del upplever att så länge de håller 

sig till riktlinjer, dokumenterar och inte frångår någonting har de ledningens fulla stöd 

om något oförutsett skulle inträffa. Flera ambulanssjuksköterskor anser däremot att 

stödet är bristfälligt, att de inte kan räkna med att arbetsledningen står bakom dem när 

de lämnat patienter hemma, trots att de följt alla riktlinjer. Detta resulterar i att 

ambulanssjuksköterskor undviker att lämna patienter hemma. En informant sade att 

”majoriteten tror jag tar med fler patienter därför att dom känner att de inte riktigt har 

stöd” (Informant 2). Det framkommer även att arbetsledningen uppmuntrar 

ambulanssjuksköterskor att ta med patienter, snarare än att lämna hemma. 

 

”För ett år sedan så gick våran ledning ut och sa att vi skulle vara jättefrikostiga 

med att köra in till akuten. De hade till och med förvarnat akuten om att ni 

kommer få en ökad belastning” (Informant 10). 

 

Det är dock inte bara stöd från arbetsledningen som är viktigt, 

ambulanssjuksköterskorna lyfter även fram vikten av läkarstöd. Om de står hemma hos 

en patient och behöver rådgivning kan de ringa en läkare på  sjukhuset och därmed få 

råd och stöd. Bortsett från barnläkare, som anses vara till stor hjälp, upplever 

ambulansjuksköterskor att läkarstödet är bristfälligt, i det närmaste obefintligt. Oftast 

får de prata med en oerfaren AT-läkare på akutmottagningen, som varken känner till 

vilken utbildning och kompetens  ambulanssjuksköterskan har eller som själv har 

tillräcklig erfarenhet för att bedöma om en patient kan lämnas hemma. 

Ambulanssjuksköterskorna berättar att detta resulterar i att patienten med största 

sannolikhet får åka in om de ringer läkare, vilket gör att flera undviker att ringa 

överhuvudtaget.  
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”Jag tycker den hjälpen är rätt dålig egentligen. Jag skulle vilja ha mer 

uppbackning från ansvarig läkare på medicin eller kirurgi eller vad det nu är, så 

jag utnyttjar nästan aldrig den” (Informant 6). 

 

Ambulanssjuksköterskorna är inte helt överens om ansvarsfördelningen när de lämnar 

hemma en patient efter läkarkontakt. Några tycker att de är helt ansvariga eftersom de 

står framför patienten, medan flertalet tycker det är lite oklart. De anser att läkaren 

delvis borde vara ansvarig om vederbörande blivit kontaktad och givit råd. En 

ambulanssjuksköterska berättar att ”vi trodde ju det innan men det visade ju sig att han 

[läkaren] har inget ansvar utan är mer en konsult” (Informant 1). 

 

Viljan att avlasta sjukvården 

Ambulanssjuksköterskorna berättar att de ser flera fördelar för organisationen med att 

lämna en patient hemma. Först och främst menar de att ambulansen snabbare blir redo 

att ta nya uppdrag till patienter som är i större behov av ambulanssjukvård.  Dessutom 

känner flera ambulanssjuksköterskor att de inte vill belasta den redan hårt pressade 

akutmottagningen och dess medarbetare mer än nödvändigt. En informant säger att 

”Man skapar ju ett problem på andra ställen om man bara tar med sig” (Informant 5). 

Det poängteras dock att känslan av att vilja avlasta orgnanisationen inte medför att 

ambulanssjuksköterskor tvingar några patienter att stanna hemma. Däremot 

framkommer att det finns viss frustration bland ambulanssjuksköterskor mot den egna 

organisationen, att det finns flera fördelar med att lämna patienter hemma men att det 

inte verkar vara något prioriterat område bland arbetsledningen. 

 

”Just det här med att lämna patienter hemma  och med rätt vårdinstans och det 

här borde egentligen, skulle ha betydligt större utrymme. Här pratar man hela 

tiden om att vi ska ha mer resurser till ambulansen, vi ska ha mer ambulanser, vi 

ska ha… ja, bättre utbildning och vi ska ha det ena med det andra, och sen 

lämnar vi inga patienter hemma!” (Informant 10). 
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DISKUSSION 

 

De mest framträdande fynden i studien är att den prehospitala bedömningen påverkas av 

flertalet faktorer. Dels är patienten, med dess vilja, förutsättningar och omgivning 

central. Dessutom upplever ambulanssjuksköterskan att beslutet att lämna en patient 

hemma är känslosamt. Det finns stora risker i förhållande till de små vinsterna och 

därmed finns inget utrymme för osäkerhet då beslutet fattas. Det framkommer att 

organisationens stöd och utformning spelar stor roll för ambulanssjuksköterskans 

samlade bedömning. 

 

Resultatdiskussion 

 

Vikten av patientfokuserad bedömning 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskan eftersträvar en patientfokuserad bedömning 

då beslutet tas om patienten kan lämnas hemma. Patientens hemsituation vägs in, likaså 

den egna viljan om att åka in till sjukhus eller ej. Wireklint Sundström och Dahlberg 

(2011) menar att ambulanssjuksköterskan bör ha patientens samlade situation i sin 

bedömning. En bedömning enbart baserad på medicinska fynd leder nämligen till en 

sämre förståelse av patientens individuella behov. Även anhöriga till patienten har 

betydelse för ambulanssjuksköterskans samlade bedömning. I studien framkommer att 

anhöriga kan vara påstridiga i sin vilja att få patienten till sjukhus, vilket 

ambulanssjuksköterskan upplever kan försvåra bedömningen. Gunnarsson och Warrén 

Stomberg (2008) visar att anhöriga i vissa fall kan vara ett störande moment i det 

prehospitala arbetet och att de inte sällan påverkar ambulanssjuksköterskans 

beslutstagande. Sammantaget är oro hos anhöriga förhållandevis vanligt i den 

prehospitala situationen (Forslund 2007; Sanders et al. 2009). Trots detta kan anhöriga 

vara ett mycket bra verktyg vid patientbedömningen, inte minst när patienterna är äldre 

eller kommer från andra kulturer. Ambulanssjuksköterskan bör försöka involvera 

anhöriga i de beslut som tas eftersom detta ger patienten större trygghet (Sanders et al. 

2009). 

Det framkommer i denna studie att patientens vilja har stor betydelse för 

ambulanssjuksköterskans bedömning om att lämna hemma eller inte. I regel får de 

patienter som vill åka in till sjukhus medfölja ambulansen. Däremot upplevs en 

svårighet då bedömningen är att patienten bör medfölja ambulansen men vederbörande 

vill stanna hemma. Pringle et al (2005) visar att två tredjedelar av de patienter som 

lämnas hemma beror på att patienten själv vägrar följa med ambulansen. Den resterande 

tredjedelen står för de fall då ambulanssjuksköterskan insisterar på att lämna patienten 

hemma. Ambulanssjuksköterskan upplever att tid på dygnet kan avgöra om patienten 

lämnas hemma eller inte. Denna faktor har även beskrivits i en tidigare studie om 

ambulanssjuksköterskans beslut (Gunnarsson & Warrén Stomberg 2008).  Durant och 

Fahimi (2012) menar dessutom att patienter som ringer ambulans, trots att inget 

vårdbehov finns, oftare gör detta på natten.  
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Informanterna berättar att avståndet till sjukhuset kan avgöra om patienten lämnas 

hemma eller inte. Ambulanssjuksköterskorna menar att om patienten bor nära sjukhuset 

är det vanligare att vederbörande får medfölja ambulans, även om patienten skulle 

kunna lämnas hemma. Detta kan tyckas vara paradoxalt eftersom Beillon et al (2009) 

menar att patienter i storstadsregioner oftare missbrukar ambulansverksamheten när de 

saknar vårdbehov, jämfört med patienter på landsbygden. 

Patientens fysiska förutsättningar visar sig ha stor betydelse i den samlade bedömningen 

om patienten kan lämnas hemma. Ambulanssjuksköterskorna berättar att 

vitalparametrar kan visa hur patienten faktiskt mår. Normala vitalparametrar är alltså en 

förutsättning för att kunna lämna hemma patienten. Detta får stöd av Sveriges 

ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan [SLAS] (2011) som menar att 

vitalparametrar ska ingå i bedömningen på samtliga patienter i den prehospitala 

kontexten.  Ambulanssjuksköterskorna lämnar inte gärna hemma äldre patienter 

eftersom de upplever större osäkerhet kring detta. Tidigare studier visar att äldre 

patienter oftare har ett faktiskt behov av ambulanstransport när de ringer (Carret et al. 

2007) och att patienterns ålder har betydelse för ambulanssjuksköterskans beslut 

(Gunnarsson och Warrén Stomberg 2008). 

Föreliggande studie visar betydelsen av patientens förmåga att kommunicera med 

ambulanssjuksköterskan, vilket även Forslund (2007) beskriver. Svårigheter uppstår 

dels när patienten inte talar svenska, men även hos den svensktalande patienten. Detta 

mynnar ut i en sämre helhetsbild och en svårare bedömning.  

 

Ambulanssjuksköterskans beslut 

Ambulanssjuksköterskan anser sig behöva vissa specifika kompetenser för att kunna 

besluta om en patient kan lämnas hemma. Erfarenhet är en av de mest framträdande 

kompetenserna, vilket även beskrivs i Wihlborg et al. (2014). Med god erfarenhet menar 

ambulanssjuksköterskorna att de kan få en bättre helhetsbild av patientens situation och 

därmed kunna besluta om patienten kan lämnas hemma. Samtidigt framkommer att 

erfarenhet kan utgöra en risk då det kan bidra till en negativ förförståelse av patienten. 

Genom att ha träffat ett stort antal patienter med liknande symtom berättar 

ambulanssjuksköterskorna att de i högre grad generaliserar och delar in patienter i 

”fack”. Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) förklarar att ambulanssjuksköterskan 

bör se varje patient individuellt snarare än att generalisera. Om fokus enbart läggs på 

medicinska fynd och generella patientbeteenden leder detta till sämre vård för patienten. 

Det framkommer även att så kallade ”mångåkare” riskerar att få ett sämre 

omhändertagande, något som även visats i en tidigare studie (Scott et al. 2014). Således 

finns det ett värde i vidare forskning av detta område ur en patientsäkerhetssynpunkt. 

Den kommunikativa förmågan anses vara viktig för att kunna besluta om patienten kan 

lämnas hemma. Genom att ställa öppna frågor till patienten får denne större möjlighet 

att uttrycka sina symtom, vilket möjliggör en bättre bedömning. Dessutom är det viktigt 

att ambulanssjuksköterskan är tydlig i kommunikationen men patienten, utan att 

använda alltför medicinska termer. Om ambulanssjuksköterskan kan förklara för 

patienten på ett bra sätt varför vederbörande inte behöver åka ambulans förmedlas en 

trygghet till patienten. Detta leder till att patienten i slutändan ofta vill kvarstanna i 

hemmet. Den kommunikativa förmågan beskrivs i tidigare studier (Sjölin et al. 2015; 
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Wihlborg et al. 2014) som en av huvudkompetenserna hos en ambulanssjuksköterska. 

Det handlar dels om god mellanmänsklig kommunikation när patienten intervjuas om 

sina symtom, men även om att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara för patient och 

anhöriga. 

Ambulanssjuksköterskor upplever en oro över att lämna patienter hemma. De berättar 

om risker som finns med att göra en felbedömning och därmed lämna fel patient 

hemma. Dels kan det vara en oro över att patientens behandling fördröjs men i värsta 

fall att patienten avlider på grund av ambulanssjuksköterskans felaktiga beslut. Inte nog 

med att patienten kan bli lidande, informanterna berättar även om en oro över att själva 

bli anmälda och i värsta fall att bli av med jobbet. Denna oro kan finnas kvar flera dagar 

efter att en patient har lämnats hemma. Enligt Forslund (2007) är marginalen mellan ett 

lyckat och ett misslyckat patientomhändertagande liten. Samtidigt beskriver Svensson 

& Fridlund (2008) att oro generellt präglar ambulanssjuksköterskans vardag.  Eftersom 

känslan av oro är något högst subjektivt kan den upplevas och uttryckas på olika sätt. 

Längre erfarenhet kan i viss grad lindra oron, å andra sidan kan det förstärka oron 

eftersom ambulanssjuksköterskan blir mer medveten om sina begränsade kunskaper. 

Sterud et al. (2008) förklarar att en vanlig missuppfattning är att ambulanspersonal har 

större orosproblematik på grund av sitt arbete än övriga yrkeskategorier. I deras studien 

motbevisas denna teori, ambulanspersonal har nämligen lägre grad av orosproblematik 

jämfört med de övriga. Då känslan av oro av att felaktigt lämna patienter hemma var ett 

av de mest framträdande fynden i denna studie anses dock vidare forskning vara 

nödvändig eftersom detta kan medföra att patienter på felaktiga grunder får medfölja 

ambulans. 

Ambulanssjuksköterskorna lyfter fram kollegans betydelse vid bedömningen om 

patienten kan lämnas hemma. Kollegan kan inge en trygghet i bedömningen och en 

förutsättning för att lämna hemma är att båda två är överens. Om kollegan är tveksam 

berättar informanterna att patienten får medfölja ambulansen. Wireklint Sundström och 

Dahlberg (2011) förklarar att kollegan kan komplettera ambulanssjuksköterskan i 

bedömningen, både verbalt och icke-verbalt. 

 

Organisationen påverkar 

I studien framgår att läkarstödet anses vara bristfälligt. Ambulanssjuksköterskan 

upplever att läkarna är oerfarna och inte kan fatta beslut utan att själv träffa patienten. 

Det finns i dagsläget begränsat med forskning kring prehospitalt läkarstöd. Bergrath et 

al. (2013) har i sin studie granskat hur läkarstöd via telefon och video fungerar 

prehospitalt. I föreliggande studie ses stödet endast som positivt av 

ambulanspersonalen. De menar att läkarstödet fungerar som medicinsk hjälp innan 

patienten får träffa en läkare på exempelvis akutmottagningen. Detta resultat går således 

till viss del emot de resultat som föreliggande studie visar. 

I studiens resultat framkommer att ambulanssjuksköterskan upplever att riktlinjerna är 

allt för strikta och inte tillåter att patienter lämnas hemma trots att 

ambulanssjuksköterskan anser att inget vårdbehov finns. I vissa fall kommer 

ambulanssjuksköteskan i konflikt med riktlinjerna och tvingas lämna patienten hemma 

utan egentligt stöd för detta. I en tidigare studie av Gray och Wardrope (2007) förklaras 

att riktlinjerna frångås i 40% av fallen då patienter lämnas hemma. Det framkommer i 
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föreliggande studie att patienter som har allvarliga kroniska sjukdomar i botten inte 

tillåts lämnas hemma enligt riktlinjerna, vilket flera ambulanssjuksköterskor tycker är 

ett problem då man upplever att patienter övertriageras. I en studie av Pointer et al. 

(2000) jämfördes hur ambulanspersonal triagerade patienterna prehospitalt med hur 

läkare sedan bedömde dem på sjukhus. Studien visar tvärt om att undertriagering var 

vanligt förekommande prehospitalt även då riktlinjer användes, vilket alltså går emot 

föreliggande studies resultat.  

I en annan studie av Dunne et al. (2003) framkommer att ambulanspersonal är i stort 

behov av ibland annat riktlinjer för att kunna göra korrekta bedömningar, vilket alltså är 

intressant då föreliggande studie visar att ambulanssjuksköterskan upplever att 

riktlinjerna många gånger motarbetar det sunda förnuftet.  

 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen beskrivs studiens kvalitet genom att diskutera styrkor och 

svagheter. Inom den kvalitativa traditionen används enligt Polit och Beck (2012) ofta 

begreppet trovärdighet för att beskriv studiens kvalitet, till skillnad från begreppen 

validitet och reliabilitet som används inom kvantitativ forskning. I denna studie har 

begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet valt för att beskriva kvalitet, vilket 

även är de begrepp som används av Granheim och Lundman (2004) då de diskuterar 

den kvalitativa innehållsanalysens kvalitet. 

Syftet med denna studie var att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelser, vilket 

resulterade i att kvalitativ metod ansågs vara den mest lämpliga. Enligt Henricsson och 

Billhult (2012) är denna metod lämplig då just personers levda erfarenheter ska 

undersökas. Även Polit och Beck (2012) menar att den kvalitativa metoden är lämplig 

då människors upplevelser studeras.  

 

Studiens undersökningsgrupp bestod av 10 informanter i olika åldrar och med olika lång 

arbetslivserfarenhet. Anledningen till den breda spridningen var en önskan om att få ett 

så stor variation som möjligt. Då informanterna hade olika lång arbetslivserfarenhet och 

var i olika delar av livet fanns stor möjlighet att få en rik variation av upplevelser, vilket 

ansågs öka studiens trovärdighet. Även Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

stor variation i urvalet ökar trovärdigheten i kvalitativ forskning. Att samtliga 

informanter arbetar på samma ambulansstation är dock något som ansen vara en svaghet 

och något som kan minskat studiens trovärdighet. Hade informanterna arbetat inom 

olika ambulansorganisationer hade deras upplevelser och således denna studies resultat 

kanske blivit mer varierande. På grund av begränsad tid samt avsaknad av ekonomiskt 

stöd ansågs detta dock inte vara realistiskt att genomföra.  

 

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit och Beck 

(2012) är semistrukturerade intervjuer ett bra val då just innehållsrik och detaljerad 

information om ett fenomen eftersträvas. Denna datainsamlingsmetod ansågs därför öka 

studiens trovärdighet. Totalt intervjuades 10 ambulanssjuksköterskor, vilket bedömdes 

vara tillräckligt då båda författarna efter att ha genomfört totalt 10 intervjuer märkte att 

inga nya perspektiv och upplevelser av fenomenet framkom. Att denna mättnad 

uppnåddes ansågs ytterligare öka studiens trovärdighet. 
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I metoddelen finns  en beskrivning av den tekniska apparatur som använts vid 

inspelning och transkribering, vilket anses öka studiens pålitlighet. Under intervjuerna 

användes ett frågeformulär som stöd. Samtliga frågor ställdes till alla informanter, men 

en uppfattning om att intervjutekniken och möjligheten att ställa följdfrågor förbättrades 

under arbetets gång fanns. Detta skulle eventuellt kunna ha varit något som påverkat 

studiens kvalitet då de sista intervjuerna upplevdes vara mer djupgående än de första. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det finns en vinning i att ställa samma frågor 

till alla informanter för att få en enhetlighet, men menar samtidigt att intervjufasen är en 

pågående process under vilken den som intervjuar skaffar sig nya insikter om 

fenomenet, vilket ofta påverkar intervjun och eventuella följdfrågor. Således kan detta 

ha påverkat denna studies pålitlighet både positivt och negativt.  

 

Dataanalysen har genomförts utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Efter att samtliga intervjuer transkriberats kondenserades och kodades 

de två första intervjuerna gemensamt. När detta var klart ansåg båda författarna att de 

var väl införstådda med analysmetoden och därför analyserades resten av intervjuerna 

enskilt, vilket skulle kunna ha påverkat studiens tillförlitlighet negativt.  Polit och Beck 

(2012) menar att det finns fördelar och nackdelar med att båda författarna analyserar 

texten. Å ena sidan blir analysen mer konsekvent om endast en person analyserar, men å 

andra sidan rekommenderas att båda författarna åtminstone till en början analyserar 

texten då det ökar tillförlitligheten. När samtliga meningsbärande enheter kondenserats 

samt kodats träffades författarna för att gemensamt dela in dessa i underkategorier samt 

forma kategorier. 

 

Under analysarbetet upplevde båda författarna att det fanns en viss svårighet i att välja 

ut lämpliga meningsbärande enheter. Det upplevdes ibland att en och samma 

meningsbärande enhet innehöll flera olika perspektiv och därmed passade i olika 

kategorier. Detta löstes genom att vissa meningsbärande enheter delades upp i två eller 

fler enheter utan att sammanhanget gick förlorat, vilket i sin tur ansågs öka studiens 

trovärdighet. Att den meningsbärande enheten kan vara för stor och har flera innebörder 

är ett problem som även beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som menar att 

både för stora och för små meningsbärande enheter kan påverka studiens trovärdighet 

negativt. De menar att för små enheter där meningen är allt för fragmenterad kan leda 

till att textens egentliga betydelse går förlorad. För stora meningsbärande enheter kan å 

andra sidan innehålla text med olika mening vilket även det minskar trovärdigheten.  

 

En annan faktor som enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar studiens pålitlighet är 

att kategorierna täcker all data samt att inga koder exkluderas då de inte passar i någon 

kategori. I denna studie har upplevelser undersökts, vilket är komplext och därför inte 

alltid självklart att kategorisera. Kategorierna fick göras om flera gånger innan samtliga 

koder passade in i en kategori. När detta var klart skickades samtliga kategorier och 

underkategorier till examensarbetets handledare, för att på så sätt diskutera dem med en 

utomstående person. Att låta utomstående personer kontrollera överensstämmelsen 

mellan kategorier och underkategorier anses enligt Henricsson (2012) öka studiens 

trovärdighet. Att inga koder exkluderas samt att inga koder tillslut passade i mer än en 

kategori ansågs ytterligare öka studiens trovärdighet.  
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I metoddelen finns en tydlig beskrivning av informanternas egenskaper i form av ålder, 

kön samt arbetslivserfarenhet. Vidare finns en tydlig beskrivning om hur datainsamling 

samt analysen gått till. Att dessa faktorer är tydligt beskrivna anses av Graneheim och 

Lundman (2004) vara en faktor som ökar överförbarheten i en studie, även om 

Danielsson (2012) menar att en kvalitativ studies resultat aldrig kan generaliseras likt en 

kvantitativ studie. 

 

Under arbetet med denna studie har en ständig diskussion kring författarnas tidigare 

erfarenheter och förförståelse funnits. Båda författarna arbetade redan innan studiens 

genomförande inom akutsjukvården, vilket skulle kunna ha påverkat exempelvis 

analysarbetet positivt, men också negativt då eventuellt egna tolkningar omedvetet kan 

ha påverkat resultatet. Att en diskussion funnit inom området anses ändå vara något som 

ökar studiens pålitlighet. Detta beskrivs också av Henricsson (2012) som menar att 

forskarna bör vara kritiska mot sig själva och tänka på sina egna erfarenheter under 

studiens gång.  

 

Klinisk betydelse 

Resultatet visar att den prehospitala bedömningen kring om patienten kan lämnas 

hemma inte är helt oproblematisk. Ambulanssjuksköterskorna upplever till viss del att 

de skulle vilja lämna fler patienter hemma, men att de inte vågar eller kan det med 

hänsyn till de riktlinjer de har. Då detta är en kvalitativ studie är dock inte avsikten att 

resultatet ska generaliseras mot samtliga ambulanssjuksköterskor i Sverige. 

Förhoppningen är däremot att  studien ska ge en ökad förståelse för hur 

ambulanssjuksköterskan upplever detta fenomen. På så vis kan framtida 

förbättringsarbeten underlättas, där målet är att hjälpa ambulanssjuksköterskan att fatta 

rätt beslut, utan att kompromissa med säkerheten. I slutändan medför detta inte bara en 

vinst för ambulanssjuksköterskan, utan även för patienten som uppnår rätt vårdnivå, 

vilket kan höja patientsäkerheten och vårdkvaliteten över lag. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Sammanfattningsvis framgår i studien att patienter på grund av olika anledningar får 

medfölja ambulans trots att de egentligen saknar behov av detta. Denna teori bör 

kompletteras med kvantitativa studier inom samma område, för att på så sätt kunna dra 

mer generella slutsatser och se omfattningen av de problem som identifierats. Nedan 

följer några förslag på frågeställningar. 

 Hur stor andel patienter i Sverige medföljer ambulans trots att de saknar 

vårdbehov?  

 Vilken eller vilka anledningar är de mest framträdande till att patienter utan 

vårdbehov medföljer ambulans? 

 Vad blir följderna av att patienter utan vårdbehov anländer till sjukhus med 

ambulans?  

 Vad kan ambulansorganisationernas arbetsledning göra åt att patienter utan 

vårdbehov medföljer ambulans? 
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 Hur stor andel patienter blir på felaktiga grunder lämnade hemma av 

ambulanssjuksköterskor? 

 

Konklusion 

Denna studie visar att ambulanssjuksköterskor till stora delar har samma upplevelser 

kring att bedöma om patienter kan lämnas hemma. Det visar sig att denna situation är 

förknippad med mycket känslor och upplevelser, samt är något som 

ambulanssjuksköterskan gärna vill berätta om. Upplevelsen att flera olika faktorer 

påverkar beslutet är central. Det visar sig att det inte bara är patientens förutsättningar 

som påverkar beslutet utan att även organisationen samt ambulanssjuksköterskans egna 

känslor och egenskaper spelar in. Studien visar att ambulanssjuksköterskan har bra 

kunskap om vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna förenkla deras beslut, vilket är 

en bra och viktig förutsättning för framtida förbättringsåtgärder.  

 

Sammanfattningsvis är beslutet om att lämna en patient hemma många gånger 

problematiskt och riskfyllt. I dessa situationer finns inget utrymme för osäkerhet och 

ambulanssjuksköterskan måste vara helt säker på sitt beslut. Att chansa är inte aktuellt 

då riskerna är stora och vinsterna relativt små, även om de flesta informanter kan se 

stora fördelar för patienter. Att ambulanssjuksköterskan menar att beslutet alltid bör 

grundas på hundraprocentig säkerhet gör antagligen att ett stort antal patienter som 

egentligen inte är i behov av ambulanstransport ändå får detta, vilket leder till att  

patienten automatiskt undersökt mer grundligt då de anländer till sjukhuset än de hade 

gjort om de tagit sig dit på egen hand. Detta skulle kunna leda till ökade kostnader för 

sjukvården, samt att resurser utnyttjas på ett felaktigt sätt.  
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Bilaga 1 

 

Du tillfrågas härmed om att medverka i en intervjustudie om ambulanssjuksköterskors 

upplevelse av att prehospitalt bedöma om patienten kan lämnas hemma. 

 

Vi är två studenter vid Karlstads universitet som läser specialistsjuksköterskeutbildningen 

med inriktning mot ambulanssjukvård. Som en del i denna utbildning kommer vi tillsammans 

skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng. 

  

Magisteruppsatsen kommer baseras på en intervjustudie, där syftet är att undersöka 

ambulanssjuksköterskors upplevelse av att prehospitalt bedöma om patienten kan lämnas 

hemma. Med ambulanssjuksköterskor menar vi i denna studie specialistsjuksköterskor med 

inriktning mot ambulanssjukvård. Vår förhoppning är att  studiens resultat kan bidra till en 

ökad förståelse för vilka svårigheter ambulanssjuksköterskan upplever i samband med denna 

bedömning, och på detta sätt förbättra möjligheten att fatta rätt beslut.  

 

Du som tillfrågas uppfyller våra urvalskriterier: 

- Minst två års arbetslivserfarenhet som specialistsjuksköterska med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

 

Din medverkan i denna studie är frivillig och du kan när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan utan att ange orsak till detta. Intervjuerna kommer i första hand 

genomföras i ett avskilt rum på ambulansstationen i XX och beräknas ta cirka 30-60 minuter. 

Intervjuerna kommer spelas in, för att sedan skrivas ut ordagrannt. Materialet kommer 

förvaras inlåst under studiens gång och hanteras konfidentiellt. Vid studiens slut kommer 

materialet makuleras. Resultatet kommer slutligen presenteras så att Du som intervjudeltagare 

blir avidentifierad utan möjlighet till spårning. Vi skulle uppskatta om Du tog dig tid att 

medverka i denna studie. Verksamhetschefen är informerad och har godkänt att vi genomför 

denna studie. 

 

Med vänliga hälsningar

 

Johan Malmgren   

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Karlstads Universitet 

XX@hotmail.com 

070-XXXXXXX 

 

Viktor Magnusson  

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Karlstads Universitet 

XX@hotmail.com 

070-XXXXXXX 

mailto:XX@hotmail.com
mailto:XX@hotmail.com


 

 

Godkännande 

 

Jag har tagit del av informationen och ger härmed mitt samtycke till att medverka i studien. Jag är 

medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta min medverkan utan att behöva 

ange orsak till detta. 

 

 

 

Ort och datum:  ………………………………………………………. 

 

Signatur:   ………………………………………………………. 

 

Telefonnummer: ………………………………………………………. 

 

E-postadress:  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Frågeformulär-intervjuguide 

 

1.) Som jag/vi tidigare informerat om så kommer den här intervjun att handla om att prehospitalt bedöma  

om patienten kan lämnas hemma. Skulle du kunna berätta om en situation där du gjorde en bedömning som 

resulterade i att patienten lämnades hemma 

 

2.) Vilka är dina upplevelser av att prehospitalt bedöma om en patient kan lämnas hemma? 

 

3.) Vilka svårigheter upplever du i din bedömning? 

 

4.) Kan du beskriva vad du baserar din bedömning på när du bedömer om en patient kan lämnas hemma? 

 

5.) Vilka fördelar ser du med att lämna en patient hemma? 

 

6.) Vilka nackdelar ser du med att lämna en patient hemma? 

 

7.)  Vilken kunskap tycker du krävs för att avgöra om en patiet kan lämnas hemnma? 

 

8.) Innan vi avslutar intervjun vill jag/vi att du funderar över om det är något du tänkt på inför eller under 

intervjun som vi inte frågat om men som du kanske vill delge oss. 

 

 

Följdfrågor: 

 

Hur upplevde du det? 

Kan du utveckla detta lite mer? 

På vilket sätt? 

Vad menar du? 

Vad hände sen? 

När det hände, hur kände du dig då? 

Kan du ge exempel? 

Kan du beskriva?  



 

 

Bilaga 3 

Till Verksamhetschefen för Ambulanssjukvården  

 

Vi är två studenter vid Karlstads universitet som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktning mot ambulanssjukvård. Som en del i denna utbildning kommer vi tillsammans skriva en 

magisteruppsats på 15 högskolepoäng. 

 

Sjukvården är idag högt belastad och vårdplatserna är få. I takt med att kompetensen inom 

ambulansen blir allt högre ställs idag krav på att ambulanssjuksköterskan prehospitalt skall kunna 

bedöma om patienten kan lämnas hemma eller behöver transporteras till sjukhus. Detta för att 

avlasta våra redan högt belastade akutmottagningar.  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU)  har vi intresserats oss för ämnet och avser nu 

genomföra en intervjustudie inom området. Syftet med studien är att undersöka 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att prehospitalt bedöma om patienten kan lämnas hemma. 

Vår förhoppning är att  studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för vilka svårigheter 

ambulanssjuksköterskan upplever i samband med denna bedömning, och på detta sätt i framtiden 

förbättra möjligheten att fatta rätt beslut.  

 

Vi kommer använda oss av så kallade semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna 

kommer spelas in och sedan skrivas ut ordagrant för att efter detta analyseras. Vi garanterar full 

konfidentialitet. Samtliga informanter kommer avidentifieras och intervjumaterialet kommer 

förvaras inlåst så länge studien pågår. När studien är klar kommer materialet att makuleras.  

 

Intervjuerna kommer att genomföras under november 2015. Innan dess kommer samtliga 

informanter (ca 10 st) att få skriftlig och muntlig information om studiens syfte och metod. Vi 

kommer även informera om att deltagande i studien är frivilligt och att man när som helst kan 

avbryta sin medverkan utan att ange orsak.  

 

Vi vill genom detta brev få ert godkännande att genomföra denna studie bland 

ambulanssjuksköterskor på ambulansen i XX, genom underskrift på medföljande tillstånd ”Tillstånd 

för genomförande av examensarbete”.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Johan Malmgren   

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Karlstads Universitet 

XX@hotmail.com 

070-XXXXXXX 

 

Viktor Magnusson  

Leg. Sjuksköterska 

Student specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Karlstads Universitet 

XX@hotmail.com 

070-XXXXXXX 

mailto:XX@hotmail.com
mailto:XX@hotmail.com


 

 

Bilaga 4 

TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Studerandes namn, kurs 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Studerandes namn, kurs 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Ovanstående studerande vid, inom Omvårdnad, Karlstads universitet, erhåller tillstånd att 

genomföra examensarbetet benämnt:  

 

 

…………………………………………………………………. 

vid klinik/enhet/motsvarande vid/i 

…………….…………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

Ort och datum 

…………………………………………………. 

Verksamhetschef/motsvarande 

 

 

OBS! Efter underskrift lämnas en kopia av tillståndet till handledaren och tillståndet ska bifogas 

som bilaga till examensarbetet.



 

 

 


