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Abstrakt 

Bakgrund: De medicinska behandlingarna inom ambulanssjukvården har blivit mer 

avancerade vilket medför att risken för felbehandlingar ökar. Då det inte finns något fullt 

fungerande rutinmässigt system att följa upp patienter som vårdats i ambulansen ökar risken 

för att misstag upprepas. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om ambulanspersonalen har behov av att få 

uppföljning av patienter de vårdat i ambulansen. 

Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter som 

datainsamlingsmetod. 76 av 150 enkäter besvarades. 

Resultat: Majoriteten av den tillfrågade ambulanspersonalen önskade få möjlighet till 

uppföljning, oavsett yrkeskategori eller antal år i yrket. Uppföljning önskades för att få veta 

om rätt medicinska insatser utförts och för att förbättra sin kompetens. 

Slutsats: Mer omfattande forskning behövs för att ytterligare belysa behovet av uppföljning 

hos ambulanspersonal och på sikt utveckla ett system för uppföljning. 

 

Nyckelord: ambulans, ambulanspersonal, ambulanssjukvårdare, enkät, kvantitativ, 

omvårdnad, uppföljning, sjuksköterska. 

Keywords: ambulance, ambulance staff, evaluation, nurse, nursing, paramedic, quantitative, 

questionnaire. 
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Bakgrund 
Att arbeta inom ambulanssjukvården innebär mängder av korta möten med olika människor, 

vissa livshotande sjuka, andra nästan friska. För att arbeta inom ambulanssjukvården krävs 

mycket kunskaper inom olika områden då personalen träffar patienter i alla åldrar och med 

varierande grad av sjukdom och olycksfall (Nordén, Hult & Engström, 2014). Genom den 

information som framkommer i mötet med patienten försöker ambulanssjuksköterskan skapa 

sig en bild av det inträffade för att kunna prioritera och organisera det fortsatta arbetet. Yrket 

ställer stora krav på förmåga att kunna fatta snabba och korrekta beslut trots en många gånger 

bristfällig informationsgrund. Förutsättningarna försvåras ofta av ogynnsamma 

arbetsförhållanden i form av exempelvis mörker, kyla, stress och transporter i hög hastighet. 

(Wireklint Sundström, 2005). O´Hara et al. (2014) beskriver att beslut tagna prehospitalt ofta 

tas under tidspress och med begränsad bakgrundsinformation vilket kan leda till felaktiga 

beslut som kan få allvarliga konsekvenser.  

 

Den svenska ambulanssjukvården har förändrats på många sätt under de senaste åren. Jonsson 

(2004) skriver att organisationen har förändrats från att ha varit en närmast transporterande 

enhet till att ge kvalificerad sjukvård, med avancerade medicinska insatser i ambulansen. 

Även Gårdelöv (2009, s. 24) skriver om utvecklingen som skett, både när det gäller fordon 

och den transporterande delen, men också om kompetenskraven. Först i mitten av 1970-talet 

blev det obligatoriskt att ha en sjukvårdsutbildning för att arbeta inom ambulanssjukvården. 

Dessförinnan fick vem som helst med körkort skaffa en ambulans och erbjuda sina tjänster. 

Från 1980-talet infördes krav på minst undersköterskekompetens och efter det har 

utvecklingen fortsatt med krav på minst grundutbildade sjuksköterskor från år 2005 

(Gårdelöv, 2009, s. 24-25).  Det året tog Socialstyrelsen bort ambulanssjukvårdarnas 

delegering i att administrera läkemedel varpå kravet blev att alla ambulanser skulle bemannas 

av minst en legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 2005:24). Ambulanssjukvårdens fortsatta 

utveckling har inneburit ökade krav på kompetensen. Idag kan svensk ambulanssjukvård 

erbjuda avancerade sjukvårdsinsatser redan i ett tidigt skede ute på skade- och olycksplats. I 

det främsta ledet att möta patienter i akut behov av vård står ofta ambulanssjuksköterskan som 

genom sin specialistkompetens har kunskapen och förmågan att omhänderta svårt sjuka och 

skadade patienter (Suserud, 2005). I Storbritannien har utvecklingen sett ungefär likadan ut. 

Under 1980-talet introducerades ”paramedics”, motsvarigheten till ambulanssjukvårdare i 

Sverige, på bred front och under 1990-talet utvecklades både utrustningen och mer 
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omfattande behandlingsmöjligheter. Under 2000-talet har rollen i ambulansen blivit mer 

vårdande än transporterande (Fischer et al. 2015). 

 

Förutom organisatoriska förändringar är även styrningen, alltså var patienten körs, under 

förändring. Fortfarande är det så att de allra flesta ambulansuppdragens slutdestination är på 

en akutmottagning (Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vicente, 2009, s. 199). Enligt hälso- 

och sjukvårdens prioriteringsbeslut (1995) ska de som har det största behovet av vård komma 

i första hand. Sveriges Riksdag har beslutat om riktlinjer för vården som bygger på tre olika 

principer (Socialdepartementet, 1995). Den första är människovärdesprincipen och innebär att 

alla människor har lika värde oavsett ålder, kön, utbildning etc. Den andra principen är 

behovs- och solidaritetsprincipen vilket innebär att den som har störst behov ska gå först och 

den som inte själv kan göra sin röst hörd ska hjälpas fram. Den tredje och sista principen är 

kostnadseffektivitetsprincipen. Detta innebär att valet av insats ska vara den mest 

kostnadseffektiva. För att man med dagens begränsade resurser ska kunna åstadkomma detta 

måste vården ges på rätt instans. Till exempel körs äldre människor till akutmottagningar även 

när besvären är kroniska eller icke akuta (Carret et al. 2007). Här kommer ambulansen och 

ambulanspersonalen bli en allt viktigare del i vårdkedjan. Från att endast ha styrt patienter till 

akutmottagningar kommer besättningen, med hjälp av medicinska riktlinjer, ha möjlighet att 

styra patienten direkt till geriatriska kliniker (Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vicente, 

2009, s. 200). Detta kräver större kunskaper i att bedöma medicinska behovstillstånd.  

 

I patientdatalagen (2008:355 kapitel 4, § 1) framkommer att ”Den som arbetar hos en 

vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar 

i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och 

sjukvården”. Ambulanspersonalen har inte rätt att få information om patienten de har 

behandlat och sedan överlämnat till akutmottagningen. Även om patientdatalagen hindrar 

personalen från uppföljning står det att läsa i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor (2005) att sjuksköterskan ska följa upp patientens tillstånd efter 

undersökningar och behandlingar. Förutom detta står det i samma kompetensbeskrivning 

angående forskning, utveckling och utbildning att sjuksköterskan fortlöpande ska engagera 

sig i personlig och professionell kompetensutveckling. 

 

Att följa upp patienterna som vårdats, i syfte att lära sig och fortsätta göra bra, eller bättre 

ifrån sig, är därför inte helt enkelt. Behovet av uppföljning finns dock hos 
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ambulanspersonalen. Det framkommer i en artikel av Larsson och Engström (2013) där 

ambulanssjuksköterskor intervjuats efter att ha deltagit i vården av patienter med hjärtstopp.  

Av artikeln framgår att uppföljningen är bristfällig samt att det vore önskvärt med uppföljning 

för att kunna utveckla sin kompetens. I en annan studie av Engström, Andersson och 

Söderberg (2008) studeras betydelsen av uppföljning för patienter och deras anhöriga efter en 

tids vistelse på en intensivvårdsavdelning. Det framkommer också att uppföljningen gav 

möjlighet att förbättra vården vilket skulle kunna vara applicerbart även inom 

ambulanssjukvården. Även Bjerså (2007, 2011) har studerat intensivvårdssjuksköterskors 

behov av uppföljning och visar att mer än 80 % av dem som deltog i studierna, ansåg sig ha 

behov av att få följa upp patienter de tidigare vårdat för att säkerställa att rätt medicinska- och 

omvårdnadsåtgärder utförts. 

 

Cronenwett et al (2007) beskriver sex stycken kärnkompetenser inom 

sjuksköterskeprofessionen som bidrar till säkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvårdsystemet 

varav ena är kvalitetsförbättring. Genom kvalitetsförbättring ska sjuksköterskan följa upp 

resultatet av utförd vård och använda förbättringsmetoder för att utforma och prova 

förändringar för att fortlöpande säkerställa säkerheten och kvaliteten i hälso- och 

sjukvårdssystemet. 

Rational 
Under arbetets utformning har tidigare forskning gällande ambulanspersonalens behov av 

uppföljning sökts. Det finns enstaka magisteruppsatser som behandlar ämnet men inga 

vetenskapliga artiklar som fokuserar på ambulanspersonalens behov av uppföljning. Efter 

medicinska behandlingar på sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden är uppföljning och 

utvärdering en självklarhet för personalen som arbetar där. Det borde vara naturligt att även 

personal som arbetar inom ambulanssjukvården har möjlighet att ta del av behandlingsresultat 

för att fortsätta utvecklas och för att säkerställa att rätt vård och omvårdnadsåtgärder utförs i 

ambulansen. Mer forskning behövs på området då den forskning som finns idag är begränsad. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka om ambulanspersonalen har behov av att få 

uppföljning av patienter de vårdat i ambulansen. 
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Metod  

Design 

Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkäter som 

datainsamlingsmetod. En kvantitativ metod är lämplig att använda då man vill undersöka hur 

frekvent förekommande ett fenomen är (Polit & Beck, 2004, s. 19). I detta fall var fenomenet 

behovet av uppföljning. 

 

Deltagare och procedur 

Studien genomfördes på fem olika ambulansstationer belägna både i storstad och på mindre 

orter i norra och södra Sverige. Med större stad avses i det här fallet en av Sveriges största 

städer och med mindre ort menas mindre samhälle/stad med invånarantal på 5 000 respektive  

19 000 personer. Populationen som undersökts är personer verksamma inom 

ambulanssjukvården på de utvalda stationerna vilket var det enda inklusionskriteriet. De 

yrkeskategorier som deltog var specialistutbildade sjuksköterskor, grundutbildade 

sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare vilka i grunden är undersköterskor med prehospital 

påbyggnadsutbildning. Samtliga yrkeskategorier gavs möjlighet att delta då arbetet kring 

patienten sker i team och det eventuella behovet av uppföljning inte är bundet till 

yrkeskategori. Inför studien skickades ett informationsbrev (Bilaga 1) ut till berörda 

stationschefer och samtycke till studien inhämtades via e-post, antingen av verkställande 

direktör eller respektive stationschef. E-post skickades även ut till samtliga möjliga deltagare, 

147 personer, via respektive verksamhets interna e-postsystem med information om studien. 

Därefter placerades 150 enkäter (bilaga 2) ut på de fem olika stationerna. Inga påminnelser 

skickades ut och enkäterna inhämtades personligen av forskarna efter två veckor. 

Tillsammans med varje enkät medföljde ett informationsblad (bilaga 3) där det framgick att 

deltagande i studien var frivilligt, anonymt samt att deltagande innebar att man godkänt att 

resultatet sammanställs och publiceras. Det belystes att all insamlad data behandlas 

konfidentiellt samt att materialet förstörs efter avslutat arbete. 

Datainsamling 

För att besvara frågeställningarna fick deltagarna besvara en enkät. Enkäter som 

datainsamlingsmetod gör det möjligt att undersöka ett förhållandevis stort urval i förhållande 

till hur lång tid det tar. Dessutom kan ett stort geografiskt område undersökas och 

respondenterna kan, till skillnad från vid intervjuer, ta god tid på sig att svara (Ejlertsson, 

2005, s. 11). Enkäterna som tidigare använts för att studera intensivvårdssjuksköterskors 
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behov av uppföljning (Bjerså, 2007) har efter godkännande från upphovsmannen omarbetats 

och anpassats efter målgruppen i denna studie. Originalenkäten är av upphovsmannen 

pilottestad både på vårdavdelning och intensivvårdsavdelning, detta för att öka precisionen på 

frågorna. De inledande frågorna var av demografisk karaktär. Här efterfrågades data som kön, 

yrkeskategori och antal år i yrket. I originalenkäten efterfrågades även ålder och år för 

examen vilket författarna till denna studie valde att utelämna. Därefter följde 11 frågor med 

både slutna och öppna svarsalternativ där samtliga frågor även återfinns i originalenkäten men 

med skillnaden att ord som IVA (intensivvårdsavdelning) är utbytt mot 

ambulans/ambulanspersonal för att passa in på målgruppen som undersökts. 

 

Analys 

Insamlad data har sammanställts med hjälp av Microsoft Excel. Även statistiska analyser har 

utförts med hjälp av Microsoft Excel. Data har analyserats med deskriptiv statistik och t-test 

har använts för att bedöma signifikansnivån mellan dem som svarat ja och dem som svarat 

nej. Signifikansnivån sattes till 5 %. Med hjälp av ett Chi-2-test har en hypotesprövning 

utförts. 

 

Etiska överväganden 

Studien har genomgått en etisk granskning via Luleå tekniska universitets etiska grupp. 

Inga patienter har ingått i studien varför inga patientetiska överväganden har behövts göras.  

På vissa av ambulansstationerna arbetar så många som 50 personer eller fler och det har 

därför inte varit möjligt att spåra enkäter till enskilda individer i dessa fall. På de mindre 

stationerna arbetar dock endast ett fåtal personer varför möjligheterna att koppla ihop 

enkäterna med vissa personer har varit möjlig. Författarna till denna studie har dock inte haft 

någon avsikt att göra detta då det inte har varit relevant för studiens syfte. Vissa frågor 

anpassades på ett sådant sätt att det minskade möjligheten att koppla ihop enkäter med 

enskilda individer. Exempelvis efterfrågades om sjuksköterskor har specialistutbildning, men 

inte vilken typ av specialistutbildning. Inte heller ålder efterfrågades då nyttan ansågs liten 

och genom att utelämna åldern har deltagarnas identitet skyddats. Dessutom har enkäterna, 

efter att de samlats in, slagits ihop och det har då inte varit möjligt att veta vilken station en 

enkät ursprungligen kommit ifrån. Allt insamlat material har behandlats konfidentiellt och 

ingen annan än författarna till studien har haft tillgång till materialet. Personer som tillfrågas 

att delta i studier ska garanteras full anonymitet och kan när som helst på eget bevåg avböja 
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sitt deltagande (Polit & Beck, 2012, s. 153-154). Efter avslutat arbete har allt material 

förstörts. Riskerna med studien ansågs försumbara i relation till resultatet, oavsett resultat. 

Om studien påvisat att behovet av uppföljning är stort, att behovet finns för att kunna utveckla 

den personliga kompetensen, vilket sjuksköterskor av socialstyrelsen är ålagda att göra, 

kanske resultatet kan vara ett led i att utveckla ett system för rutinmässig uppföljning. Om 

studien påvisat att behovet av uppföljning inte existerar anses riskerna ändå inte leda till 

någon form av obehag för studiedeltagarna och ingen energi behöver läggas på att skapa ett 

system för uppföljning. 

Resultat 
 

Totalt 76 enkäter besvarades vilket ger en svarsfrekvens på 51 %. Av yrkeskategorierna som 

gavs möjlighet att delta i studien svarade 20 ambulanssjukvårdare (26 %), 10 grundutbildade 

sjuksköterskor (13 %) och 46 specialistutbildade sjuksköterskor (61 %). Av studiedeltagarna 

hade den med kortast arbetslivserfarenhet av ambulansyrket arbetat inom ambulanssjukvården 

i sex månader och den som arbetat längst hade 40 års erfarenhet av ambulansyrket. 

 

På frågan om det fanns ett behov av att följa upp patienter som vårdats i ambulansen svarade 

en stor majoritet att så var fallet (n=70, 92 %). Detta ger en signifikansnivå på p=0,07. Av 

dem som svarade att uppföljning inte ansågs nödvändig (n= 6, 8 %) var fem av dessa sex 

specialistutbildade sjuksköterskor och den sjätte var ambulanssjukvårdare.   

 

Sett till antal år i yrket önskade 94 % (n=31) av dem som arbetat 0-5 år inom ambulans-

sjukvården uppföljning medan samma siffror för dem som arbetat 6-10 år alternativt 11 år 

eller mer 100 % (n=13) respektive 87 % (n=26) (Figur 1). Hypotesprövning utfördes där 

nollhypotesen (H0) var att ingen skillnad finns mellan yrkeskategorierna eller antal år i yrket 

sett till behovet av uppföljning. Mothypotesen (H1) var att det finns skillnad mellan 

yrkeskategorierna eller antal år i yrket sett till behovet av uppföljning. Chi-2-test visar att det 

inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna (p=0,43) eller antal år 

i yrket (p=0,29) sett till behovet av uppföljning. 
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Figur 1. Finns det behov av uppföljning efter antal år i yrket oavsett yrkeskategori. Fördelning i %. 

 

För att följa upp patienter som sjuksköterskorna vårdat angavs (n=60, 79 %) att de frågade 

den mottagande sjuksköterskan på akutmottagningen. Att fråga läkaren som var med och tog 

emot patienten angavs också som ett vanligt förekommande sätt att få uppföljning på utfört 

arbete (n=45, 59 %) (Figur 2). 

 

 

Figur 2. Vanligaste sättet att följa upp patient som vårdats inom ambulanssjukvården. Flera svarsalternativ kan 

ges. Fördelning i %. 

 

Av respondenterna uppgav 88 % (n= 67) att anledningen till att uppföljning efterfrågas är för 

att förbättra kompetensen och öka sin kunskap och 83 % (n= 63) uppgav för att få veta om rätt 

medicinska insatser utförts. Av respondenterna angav 38 % (n=29) nyfikenhet som skäl för att 

få återkoppling. Att få veta om rätt medicinska insatser utförts samt för att förbättra sin egen 

kompetens är de enskilt största orsakerna till att uppföljning önskas oavsett yrkeskategori 

(Figur 3) och antal år i yrket (Figur 4). 
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Figur 3. Orsak till behovet av uppföljning inom yrkeskategorierna fördelat i %. 
 

 

 
Figur 4. Orsak till uppföljning efter antal år i yrket oavsett yrkeskategori i % 

 

 

Av respondenterna uppgav 68 % (n= 52) att det inte fanns någon särskild grupp av patienter 

som gjorde att uppföljningen kändes särskilt viktig. För de 32 % (n= 24) som svarat att 

särskilda patientkategorier genererade ett större behov av uppföljning sågs flera olika 

patientkategorier. På en öppensvarsfråga om patientkategorier som man önskade uppföljning 

av angavs barn, traumapatienter, patienter med komplexa/mångfacetterade symtom, 

larmpatienter, hjärtstillestånd där hjärt- och lungräddning varit framgångsrik, kirurgpatienter 

med till exempel buksmärta samt svårtolkade fall där arbetsdiagnosen varit oklar vid 

avlämnandet på akutmottagningen.  
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Den majoritet (n=48, 63 %) som svarat nej på frågan om uppföljning är möjlig att få idag, 

angav sekretesslagen som det största hindret (n= 42, 88 %), följt av att det inte finns något 

enkelt, fullt fungerande rutinmässigt sätt att få uppföljning, till exempel via journalsystemet 

(n=29, 60 %). En stor majoritet (n=68, 89 %) uppgav dock att det är av betydelse eller av stor 

betydelse att få följa upp patienterna de vårdat i ambulansen. Nio (n=9, 11 %) av 

studiedeltagarna ansåg att uppföljning var av ingen eller mindre betydelse. Av dessa nio var 

sju specialistutbildade sjuksköterskor, en var grundutbildad sjuksköterska och en 

ambulanssjukvårdare. Av dem som arbetat inom ambulanssjukvården 0-5 år angav 94 % 

(n=30) att uppföljning är av betydelse eller av stor betydelse. Av dem som arbetat 6-10 år 

samt 11 år eller mer svarade 85 % (n=11) respektive 84 % (n=26) att uppföljning är av 

betydelse eller av stor betydelse. 

 

Av dem som önskar uppföljning stöter 42 % (n= 32) på en patient 1-2 gånger/månad som gör 

att de önskar uppföljning. Av respondenterna uppgav 24 % (n=18) att de träffade patienter 

som medförde behov av uppföljning 1-2 gånger/vecka och 21 % (n=16) av studiedeltagarna 

träffade tre patienter eller fler varje vecka där uppföljning vore önskvärt. 

 

På frågan om patientuppföljning innebär några nackdelar svarade 93 % av respondenterna (n= 

71) att de inte ser några nackdelar. De som ansåg att nackdelar förelåg (n= 5, 7 %) angav, som 

svar på en öppen fråga, att uppföljningen inkräktade på patienternas integritet som orsak. Som 

ett svar på samma öppna fråga framkom risken att bli emotionellt påverkad till exempel vid 

ett tråkigt besked som nackdel vid uppföljning. 

 

Som nackdelar till att uppföljning inte förekommer rutinmässigt angavs flera olika svar men 

med samma önskan i slutändan, att lära sig mer. ”Om jag felbehandlat en patient och inte får 

veta det kan även nästa patient råka ut för samma felbehandling”, ”kompetensutvecklingen 

blir lidande”, ”lär mig inte känna symtom och dess orsak”, ”svårt att utvecklas i sin yrkesroll 

om man inte får veta om man gjort rätt”, är exempel på svar som framkom där respondenterna 

i fritext fick ange nackdelar med att inte följa upp patienter de vårdat. 

På den öppna frågan om hur uppföljning helst av allt önskas framkom ett flertal 

tillvägagångssätt. En övervägande majoritet önskade uppföljning via journalsystemet på något 

sätt. De flesta som angav svar önskade inte komma åt hela patientens journal utan önskade 

endast få en kort redogörelse för vad som drabbat patienten, många angav att en diagnoskod 

vore tillräckligt. Ett fåtal önskade tillgång till hela patientjournalen för att kunna ta del av 
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blodprov, röntgensvar och liknande medan någon annan önskade regelbundna träffar med 

patientfallsscenarion och efterföljande diskussion med kollegor, ambulansläkare och även 

inbjuden specialist vid särskilt svåra fall. Ett förslag var att få ta del av epikrisen då 

vårdtillfället avslutats. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar på ett tydligt behov av uppföljning efter avslutat uppdrag hos 

personal verksam inom ambulanssjukvården och stärker de resultat i de få studier som finns 

gjorda inom området. Resultatet visar också att behovet är stort oavsett yrkeskategori eller 

antal år i yrket. Vissa skillnader kan ses beroende på antal år i yrket och bland de olika 

yrkeskategorierna. Trots att de som inte önskar uppföljning till största delen återfanns bland 

de specialistutbildade sjuksköterskorna med lång erfarenhet ses en önskan om att fortsätta 

utvecklas och ta till sig ny kunskap även efter många år inom yrket. Det kan tyda på att 

ambulanspersonal ständigt måste hålla sig uppdaterad och att kunskap är färskvara. 

 

Det finns få studier gjorda som behandlar ämnet om uppföljning inom sjukvården i allmänhet 

och uppföljning inom ambulanssjukvården i synnerhet, både nationellt och internationellt. De 

få studier som hittats visar på liknande resultat. En studie visar att en stor majoritet, 97,3 %, 

av akutläkare önskade mer uppföljning (Lavoie, Plint, Clifford & Gaboury, 2009). De ansåg 

att uppföljning leder till positiva effekter i arbetet som till exempel förbättrade och mer 

träffsäkra diagnoser och ett mer effektivt arbete. Som möjliga negativa effekter av 

uppföljning angavs risken att bli känslomässigt medtagen vilket kunde leda till en depression. 

Orsakerna till behovet av uppföljning tycks alltså vara liknande för samtliga studier som 

påträffats - kompetensutveckling - att få veta om rätt medicinska insatser utförts samt viljan 

förbättra sin egen kompetens. Även de mindre bra saker som framkommer i de olika studierna 

liknar varandra, att bli känslomässigt medtagen på ett negativt sätt. Gemensamt för denna 

samt de övriga studierna som granskats är dock att fördelarna med uppföljning tycks väga 

betydligt tyngre än nackdelarna. 

 

Bland ambulanspersonalen fanns en del av respondenterna som angav gav nyfikenhet som 

skäl till uppföljning, denna del var dock påtagligt mindre än de som angav 

kompetensutveckling som skäl. Harahill och Gunnels (1999) menar att uppföljning är 

ovärderligt för personalens utvecklig. De skriver att uppföljning behövs för att veta om den 
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medicinska bedömningen var korrekt. Detta kan sättas i relation till resultatet i denna studie 

på flera sätt. Dels önskas uppföljning för att förbättra sin egen kompetens och i och med detta 

kunna undvika att felbehandla framtida patienter.  

 

Även en tidigare magisteruppsats behandlar ämnet om uppföljning inom ambulanssjukvården 

(Forsberg & Garhed, 2009). Resultatet i den studien visade på ett stort behov av uppföljning 

och orsaken var även där kompetensutveckling. Vad som också påvisades var att nyanställda 

var mer positivt inställda till uppföljning än kollegor med mer yrkeserfarenhet vilket stämmer 

överens med resultatet i denna studie. Även om en stor majoritet av dem som jobbat mer än 

11 år inom ambulansyrket önskar uppföljning är andelen som önskar uppföljning ännu större 

bland de som jobbat 0-5 år. Mest intresserade av uppföljning i denna studie var de med 6-10 

års erfarenhet. De var dock endast 13 respondenter inom den kategorin varför det inte går att 

dra några säkra slutsatser av detta. 

 

Även om majoriteten svarat nej på frågan om möjligheten till uppföljning finns, har ändå 

samtliga studiedeltagare angett alternativ för hur uppföljning sker i dagsläget. Det kan bero på 

att personalen själva försöker ta reda på hur det gått för patienter de lämnat av på olika 

vårdinrättningar. Av enkäten framgår att det är sekretesslagen som är det enskilt största 

hindret från att få uppföljning. Det kan tyckas motsägelsefullt att Socialstyrelsen (2005) 

ålägger sjuksköterskorna att dels följa upp patienternas tillstånd, men också engagera sig i 

fortlöpande personlig och professionell kompetensutveckling, samtidigt som sekretesslagen 

(SFS, 2008) förbjuder samma yrkeskategori att ta del av de uppgifter som är nödvändiga för 

att kunna följa upp patienterna och samtidigt förbättra sin egen kompetens. I en studie av 

Abelson och Lindvall (2012) där ambulanssjuksköterskors omhändertagande av patienter 

utsatta för svåra trauman studerades kom vikten av uppföljning fram. De intervjuade 

specialistsjuksköterskorna berättade att det fanns en risk att de gjorde samma misstag gång 

efter gång om de inte får uppföljning på utfört arbete. Att utvärdera sina insatser i ambulansen 

försvåras också av att vårdtillfället är mycket kort och anses avslutat i samband med 

överlämnandet till annan vårdinstans. Situationen ser annorlunda ut på till exempel ett 

sjukhus, där patienter ofta är inneliggande i flera dagar på samma vårdavdelning vilket gör att 

sjuksköterskorna som ansvarar för dessa patienter har helt andra möjligheter att utvärdera sina 

insatser.  
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I och med att kompetenskraven för vem som får arbeta i en ambulans har skärpts genom åren 

har också arbetsuppgifterna förändrats. Patienterna ska inte längre endast transporteras till 

närmaste sjukhus akutmottagning utan istället måste en skarpare analys av patientens 

hälsotillstånd göras för att patienten ska få rätt vård på rätt ställe.  Vicente et al. (2014)  

undersökte möjligheten att i Stockholm införa ett system för ambulanssjuksköterskor att 

direkt styra patienter till geriatriska kliniker istället för till akutmottagningen. Studien föll väl 

ut och idag finns möjligheten för ambulanspersonalen i Stockholm att med hjälp av diagnoser 

och medicinska riktlinjer styra patienter över 65 år direkt till geriatriska kliniker istället för till 

stadens akutmottagningar. Detta innebär att uppföljning inte enbart behövs efter traumatiska 

och svåra händelser som exempelvis hjärtstopp, barn som far illa eller liknande, utan också 

vid högst vardagliga scenarion för att kunna ”sortera ut” patienter för att de ska få rätt vård på 

rätt plats.  

 

Det finns beskrivet i studien av Berglund et al. (2012) att rätt prioriteringar och rätt beslut 

gynnar patienter med livshotande åkommor. I den studien studerades betydelsen av 

prioriteringsgrad för patienter med misstänkt stroke och studien fann att rätt prioritering och 

rätt beslut förkortade tiden från debut till behandlingsstart vilket också visade sig ge 

förbättrade behandlingsresultat jämfört med kontrollgruppen som fick samma, men något 

fördröjd behandling. Ambulanspersonalen kan med hjälp av kontinuerlig uppföljning lära sig 

att känna igen symtom och där igenom förkorta tiden tills det att patienten är under 

behandling. 

 

Att patienter hamnar på rätt instans är av stor betydelse. Det är inte ovanligt att äldre 

människor med kroniska besvär hamnar på akutmottagningar på grund av att det inte finns 

verktyg och riktlinjer för personal att styra till annan sjukvårdsinrättning vilket leder till 

överfulla akutmottagningar. Det finns ett flertal studier där äldre vuxnas besöksvanor på 

akutmottagningar undersökts. Aminzadeh och Dalziel Burd (2002) har sammanställt 11 olika 

studier som behandlar ämnet och fann att äldre människor besöker akutmottagningar mer 

frekvent, att deras ärende ofta är mer akut och att de stannar längre tid på sjukhuset än yngre 

personer. Det framkommer också att befolkningen blir äldre vilket belastar sjukhusen i högre 

grad och att trenden sannolikt kommer öka ytterligare i omfattning. Studier har också visat att 

äldre inte alltid får den bästa medicinska vården på akutmottagningar eftersom läkarna och 

sjuksköterskorna på akutmottagningarna inte är särskilt utbildade för att ta hand om 

geriatriska patienter (Vicente et al. 20014).  I resultatet kommer det fram att uppföljning är 
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bra för att öka kompetensen. Ökad kompetens kan leda till mera träffsäkra bedömningar och 

på så vis skulle akutmottagningarna på sikt kunna avlastas om till exempel geriatriska 

patienter styrs till geriatriken, eller om patienter med icke akuta åkommor styrs till 

vårdcentral. 

 

Enligt Silverman, Pogson och Cober (2005) riskerar organisationer utan fungerande 

uppföljningssystem att få individer som inte kan förbättra sina prestationer. Inom Stockholms 

läns landsting ges återkoppling på skrivna avvikelserapporter då antingen en risk identifierats 

eller då en negativ händelse skett. I en studie av Lindholm Flyborg (2013) som behandlar 

ambulanssjuksköterskors inställning till avvikelserapportering framkommer att de intervjuade 

ambulanssjuksköterskorna upplevde att återkopplingen på avvikelserapporterna var den 

enskilt viktigaste delen i att skriva avvikelser. Syftet med avvikelserapportering är inte att få 

uppföljning utan skrivs då negativa/ allvarliga händelser inträffat. I samma rapport (Lindholm 

Flyborg, 2013) framkommer också att avvikelserapporteringen brister då det inte finns 

tillräckligt med tid att rapportera mindre allvarliga händelser och att mörkertalet är stort på 

grund av skam och rädsla för att ha gjort fel. Det borde inte behöva hända någonting negativt 

för att få uppföljning. Om uppföljning ges vid behov kan risken för återupprepning av 

negativa händelser minskas. 

 

Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats med enkäter som datainsamlingsmetod valdes till denna studie då denna 

metod lämpar sig bra då man vill undersöka hur vanligt förekommande ett fenomen är (Polit 

& Beck, 2004, s.19). Att använda enkäter gjorde det möjligt att samla in en större mängd data 

än vad intervjuer och en kvalitativ ansats hade gjort. Att intervjua 76 personer, lika många 

som besvarade enkäten, hade under samma tidsrymd varit en omöjlighet 

 

Vid undersökningar av olika slag kan frågan uppstå om resultatet är riktigt eller inte. 

Ejlertsson (2005, s. 99) beskriver begreppen validitet och reliabilitet och menar att validitet 

innebär att i en enkätfråga menas frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. Vidare 

beskrivs att med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. 

Enkäten som användes i studien var inte validitets- eller reliabilitetstestad för denna studies 

syfte. Detta ansågs dock inte nödvändigt då enkäten använts i tidigare forskning där 

intensivvårdssjuksköterskors behov av uppföljning (Bjerså, 2007) har undersökts. 
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Originalenkäten har därför endast omarbetats och anpassats för målgruppen i denna studie. 

Enkäten innehöll 11 frågor med både öppna och slutna svarsalternativ. På de slutna frågorna 

förekom inget bortfall men på de öppna svarsalternativen förekom ett visst bortfall. Till 

exempel svarade ett flertal av respondenterna ”Ja” på fråga 4 men valde att inte exemplifiera 

vilken patientkategori de ansåg generera ett större behov av uppföljning. Samma sak gäller 

fråga 2. Där har några av studiedeltagarna markerat ”annat sätt”, men valt att inte precisera på 

vilka andra sätt uppföljning fås idag. En del skriver långa och utförliga svar, andra enstaka 

ord och några skriver ingenting alls vilket är det vanligaste (Trost, 2012, s. 72), vilket 

stämmer överens med den insamlade datan i denna studie. 

 

Enkäten placerades ut på 5 olika ambulansstationer fördelade på tre olika orter av varierande 

storlek i Sverige. Detta för att få en bra spridning och ett så generaliserbart resultat som 

möjligt. Det hade självklart gett mer tyngd åt resultatet om fler hade valt att besvara enkäten 

men en svarsfrekvens på 51 % kan enligt Trost (2012, s. 147) anses som normalt. Ett sätt att 

öka svarsfrekvensen hade kunnat vara att skicka ut en påminnelse via e-post på samma sätt 

som innan datainsamlingen påbörjades, alternativt låta enkäten vara utplacerad ytterligare en 

vecka. Det senare alternativet hade dock försenat bearbetningen av data och var av den 

anledningen inte ett alternativ. 

 

Inte bara specialistutbildade sjuksköterskor, utan samtliga verksamma yrkeskategorier gavs 

möjlighet att delta i studien då även ambulanssjukvårdare och grundutbildade sjuksköterskor 

kan anses ha samma behov av att följa upp patienter som specialistutbildade sjuksköterskor. 

Särskilt ambulanssjukvårdare har ofta lång yrkeserfarenhet och har tack var detta mycket 

erfarenhet att dela med sig av. 

Konklusion 
I och med att de medicinska behandlingarna blivit mer avancerade och att patienter ska få 

vård på rätt vårdinstans och i rätt tid behövs uppföljning för att ambulanspersonalen ska 

kunna utvärdera om deras bedömningar och insatser är korrekt utförda. Uppföljning skulle 

kunna underlätta kompetensutvecklingen och leda till större patientnytta och patientsäkerhet. 

Mer omfattande forskning behövs för att ytterligare belysa behovet av uppföljning hos 

ambulanspersonal och på sikt utveckla ett system för uppföljning. 
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   Bilaga 1 

       
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan till stationschef/enhetchef om enkätundersökning 

 

Kompetensen hos de verksamma inom ambulanssjukvården har de senaste årtiondena ökat. I och med detta har 

också de medicinska insatserna blivit mer avancerade vilket innebär ökad risk för felbedömningar med 

felbehandlingar som följd, utan att den vårdande personalen får kännedom om detta. 

 

Inom ambulanssjukvården saknas ett system för rutinmässig uppföljning av patienter som vårdats  i ambulansen 

vilket försvårar den personliga utvecklingen och även möjligheten att få veta om den bedömningen som gjordes i 

ambulansen var korrekt. Personalen på er station tillfrågas att delta i en enkätundersökning där syftet är att 

undersöka om det finns ett behov av att följa upp patienter som vårdats inom ambulanssjukvården.  

 

De som tillfrågas är ambulanssjukvårdare, grundutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska att delta i 

studien. Att delta i studien är frivilligt. Den som väljer att delta kommer att besvara enkäten helt anonymt och 

svaren behandlas konfidentiellt. Detta innebär att ingen annan än forskarna kommer ha tillgång till materialet 

som efter avslutat arbete kommer att förstöras. Genom deltagande godkänns att författarna till studien får ta del 

av svaren och sammanställa resultaten i en magisteruppsats som kommer att publiceras på Luleå Tekniska 

Universitets hemsida. Enkäten innehåller 11 frågor och tar mindre än 10 minuter att besvara. Ifylld enkät 

placeras i medföljande kuvert och läggs i en låda 

 

För att kunna utföra undersökningen behöver vi er tillåtelse. Vi som avser utföra undersökningen studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård via Luleå tekniska universitet och 

studien är en del av vår magisteruppsats. 

 

 

Ansvariga för studien är: 

                    Handledare 

Mats Landström                            Stefan Tjikkom                 Päivi Juuso  

Leg Sjuksköterska         Leg Sjuksköterska                              Universitetslektor 

Email: amaltu-4@student.ltu.se         Email: stetji-4@student.ltu.se            Email: paivi-juuso@ltu.se 

Tel: 070-3041665         Tel: 070-2026020                               Tel: 0920-49 38 97 
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    Bilaga 2 
 

 

Enkät om patientuppföljning. Finns det ett behov av att följa upp 

patienter som vårdats prehospitalt? 

 

□ Kvinna 

□ Man 

 

Utbildning?  

 

□ Ambulanssjukvårdare 

□ Sjuksköterska 

□ Specialistutbildad sjuksköterska 

 

Hur många år har du arbetat inom ambulanssjukvården? __________ 

 

1. Har du behov av att följa upp patienter du vårdat i ambulansen? 

□ Ja 

□ Nej 

 

2. Vilket/vilka är det vanligaste sättet för dig som ambulanspersonal att följa upp en patient du         

vårdat? Flera svar kan anges. 

□ Via kontakt med sjuksköterska på akutmottagningen som tog emot patienten 

□ Via sjuksköterska på avdelning som vårdar patienten 

□ Via kontakt med läkare på akutmottagning som tog emot patienten 

□ Genom att besöka patienten på akutmottagning/vårdavdelning 

□ Ingen uppföljning alls 

□ Annat sätt:___________________________________________________________ 

 

3. Vilken/vilka är orsakerna till att Du har ett behov av uppföljning? Flera svar kan anges. 

□ Av nyfikenhet, vill veta hur det gick för patienten 

□ För att få veta om rätt medicinska/omvårdnadsinsatser utfördes 

□ För att förbättra min kompetens och öka min kunskap 

□ Andra orsaker:________________________________________________________ 

 

4. Är det någon särskild patientgrupp du har ett större behov av att följa upp? (Barn, trauma 

mm.) 

□ Ja 

□ Nej 

             Om ja, vilken/vilka patientgrupper?________________________________________ 

 

 

5. Har du som ambulanspersonal vid behov möjlighet till uppföljning efter avslutat uppdrag? 

□ Ja 

□ Nej 
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6. Om du svarat nej på föregående fråga, vad är det som hindrar dig från att få uppföljning? 

□ Finns inget enkelt sätt att få uppföljning, t.ex. via journalsystemet. 

□ Tiden, bråttom att påbörja nytt uppdrag 

□ Sekretesslagen 

□ Skydda patientens integritet 

□ Akutmottagningens ogillande 

□ Andra faktorer:________________________________________________________ 

 

7. Vilken betydelse har det för dig att få följa upp patienter du vårdat i ambulansen? 

□ Ingen betydelse 

□ Mindre betydelse 

□ Av betydelse 

□ Av stor betydelse 

 

8. Hur ofta känner du behov av att följa upp patienter du vårdat i ambulansen? 

□ Sällan eller inte alls. 

□ 1-2 gånger/år 

□ 1-2 gånger/månad 

□ 1-2 gånger/vecka 

□ 3 gånger/vecka eller mer 

 

9. Ser du några nackdelar med att följa upp patienter du vårdat i ambulansen? 

□ Ja 

□ Nej 

             Om ja, vilka nackdelar?_________________________________________________ 

 

10. Ser du några nackdelar med att inte följa upp patienter du vårdat i ambulansen? 

□ Ja 

□ Nej                                                                                                                               

Om ja, vilka nackdelar? _________________________________________________ 

 

11. Om du önskar uppföljning av patienter du vårdat i ambulansen, på vilket sätt skulle du 

önska att uppföljningen ges? 

___________________________________________________________________________ 

      

___________________________________________________________________________ 

      

___________________________________________________________________________ 

      

___________________________________________________________________________ 

      

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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         Bilaga 3 

        

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om att delta i enkätstudie om patientuppföljning  

till Dig som jobbar inom ambulanssjukvården 

 

Kompetensen hos de verksamma inom ambulanssjukvården har de senaste årtiondena ökat. I och med detta har 

också de medicinska insatserna blivit mer avancerade vilket innebär ökad risk för felbedömningar med 

felbehandlingar som följd, utan att den vårdande personalen får kännedom om detta. 

 

Inom ambulanssjukvården saknas ett system för rutinmässig uppföljning av patienter som vårdats prehospitalt 

vilket försvårar den personliga utvecklingen och även möjligheten att få veta om den bedömningen som gjordes i 

ambulansen var korrekt. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett behov av att följa upp 

patienter som vårdats i ambulansen. 

 

Du som är ambulanssjukvårdare, grundutbildad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska tillfrågas att delta i 

studien. Att delta i studien är frivilligt. Väljer du att delta kommer du att besvara enkäten helt anonymt och dina 

svar behandlas konfidentiellt. Detta innebär att ingen annan än forskarna kommer ha tillgång till materialet som 

efter avslutat arbete kommer att förstöras. Genom ditt deltagande godkänner du att författarna till studien får ta 

del av dina svar och sammanställa resultaten i en magisteruppsats. Enkäten innehåller 11 frågor och tar mindre 

än 10 minuter att besvara. Studien har godkänts av din chef. 

 

Vi som utför undersökningen studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot  

ambulanssjukvård via Luleå Tekniska Universitet och studien är en del av vår magisteruppsats. 

 

Ansvariga för studien är: 

                    Handledare 

Mats Landström                            Stefan Tjikkom                 Päivi Juuso  

Leg Sjuksköterska         Leg Sjuksköterska                              Universitetslektor 

Email: amaltu-4@student.ltu.se         Email: stetji-4@student.ltu.se            Email: paivi-juuso@ltu.se 

Tel: 070-3041665         Tel: 070-2026020                               Tel: 0920-49 38 97 


