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Abstrakt 
Bakgrund: Att göra bedömningar hör till ambulanssjuksköterskans vardag och 

sker i varje patientmöte. Det är ambulanssjuksköterskans ansvar att på ett 

patientsäkert sätt bedöma patientens tillstånd för att kunna besluta om en optimal 

vårdnivå. Bedömningen kan vara komplex, det är inte alltid självklart vilken 

vårdnivå som är optimal eller om det ens finns behov av vård. Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att göra 

bedömningen att patienten inte har något behov av ambulanssjukvård. Metod: 

Studien har genomförts med en kvalitativ design. Åtta ambulanssjuksköterskor 

vid en ambulansstation i norra Mellansverige deltog. Datainsamlingen utfördes 

genom semistrukturerade telefonintervjuer och insamlat material analyserades 

med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet består av två 

kategorier “Bedöma olika perspektiv i strävan att vilja alla väl” och “Inte svårt 

sjuk men kan vara ett svårt beslut” samt fyra underkategorier. 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av bedömningen stämde inte alltid överens 

med patientens och närståendes uppfattning. Ambulanssjuksköterskans strävan 

beskrevs som att vilja patientens bästa. Det kändes tryggt att arbeta tillsammans 

med en kollega i bedömningssituationen och när patienten lämnades kan 

ambulanssjuksköterskan uppleva osäkert så väl som självklart. Slutsats: Vidare 

forskning behövs för att skapa bättre förutsättningar för patienten och i samhället. 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att göra bedömningen när patienten inte 

har något ambulansbehov är som att gå balansgång på slak lina. 

 

 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, Upplevelser, Bedömning, Ambulansbehov, 

Omvårdnad, Telefonintervjuer, Kvalitativ innehållsanalys, Välvilja  



Abstract  
Background: Making assessments are an everyday part of being an ambulance 

nurse and they are made at every patient meeting. It is the responsibility of the 

ambulance nurse that the assessment of the patients condition is made with patient 

safety in mind in order to determine the optimal course of care. The assessment 

may be complex, it is not always obvious which level of care that is optimal, or if 

there even is a need for care. Aim: The aim with this studie was to describe the 

ambulance nurses' experiences of making the assessment that the patient is not in 

need of ambulance care. Method: A studie has been conducted with qualitative 

design. Eight ambulance nurses' working at an ambulance station participated. 

The collection of data was done through semi-structured phone interviews and the 

material gathered was analyzed with a qualitative manifest content analysis. 

Results: The results are made up of two categories ”Judging different perspectives 

aiming for everyone’s best” and ”Not a difficult condition but may be a difficult 

decision” as well as four sub-categories. The ambulance nurses' experience of the 

assessment does not always correlate with the patient’s or their loved ones' 

perceptions. The ambulance nurse always strives for what is best for the patient. 

There is a sense of security in making the assessment with a colleague, and when 

leaving a patient the ambulance nurse can experience insecurity as well as 

certainty. Conclusion: Further research is needed in order to follow the 

development of society and the health care system. The ambulance nurse’s 

experience of making assessments when the patient is not in need of ambulance 

care is like walking a slack rope. 

 

Keywords: Ambulance nurses, experiences, assessment, ambulance need, nursing 

care, phone interviews, qualitative content analysis 
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Inledning 

Att drabbas av akut sjukdom innebär att patienten och/eller dennes närstående ser ett behov av 

en ambulans och den kompetens som ingår. Ambulanssjukvård börjar när patienten eller 

någon i patientens närhet beslutar sig för att larma efter ambulans (Ahl, Nyström & Jansson, 

2006). Det finns en uppfattning hos allmänheten, beslutsfattare och politiker att den vanligaste 

anledningen till ambulanstransport är ett livshotande tillstånd som kräver livsupprätthållande 

åtgärder och snabb transport till sjukhus. Denna patientgrupp utgör dock endast några procent. 

Den vanligaste patientkategorin i ambulanssjukvården består av multisjuka personer över 80 

år, där en eller flera av deras sjukdomstillstånd har förvärrats (Kongstad, 2016, s. 617). I och 

med att populationen av multisjuka äldre i samhället växer blir följden ett ökat behov av 

ambulanssjukvård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2012). 

 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdens ansvar för en god och säker vård 

Det huvudsakliga målet i hälso- och sjukvården är att ge befolkningen vård på lika villkor och 

att vården ska bedrivas med en individuell grundsyn. Vården ska ges med respekt för 

integriteten och med värdighet, ge rätt till självbestämmande och bidra till god hälsa. Varje 

patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, 

snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Behovs- och solidaritetsprincipen 

innebär att förtur ska ges till den som har störst behov av hälso- och sjukvård. Vården ska 

vara av god kvalité, ges med hög patientsäkerhet och patienten ska känna trygghet i den vård 

som ges. Vårdnivåer är enligt hälso- och sjukvårdslagen slutenvård och öppenvård. 

Slutenvården bedrivs dygnet runt och innebär inskrivning på sjukhus när patientens tillstånd 

inte kan tillgodoses inom öppenvården eller hemsjukvården. Öppenvård innebär att 

vårdinsatsen förväntas kunna avslutas inom ett par timmar, här ingår primärvården. Där ges 

grundläggande medicinsk behandling och omvårdnad som inte kräver de resurser eller den 

teknik som finns på sjukhus (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2 §). 

 

Begreppet patientsäkerhet innebär att patienten skyddas mot vårdskada (Öhrn, 2009, s. 372). I 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap 1, 5 §) finns begreppet vårdskada definierat som 

kroppsligt eller psykiskt lidande, skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas när patienten hade kontakt med hälso- och sjukvården. Vårdskador kan förebyggas 
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genom att sjuksköterskan verkar för en god säkerhetskultur (Öhrn, 2009, s. 372). 

Sjuksköterskan ansvarar för patientens säkerhet och ska kunna identifiera, värdera och 

analysera patientens tillstånd med hjälp av sin medicinska kunskap samt vidta åtgärder om 

något avviker från det normala (Öhrn, 2013, s, 194). 

 

Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvård innebär den vård som bedrivs i eller i närheten av ambulansen och utförs 

av personal som arbetar i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsens författningssamling 

[SOSFS], 2009:10, kap. 1, 2 §). Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

ambulanssjukvården (Riksrevisionen [RIR], 2012) men varje landsting/region ansvarar för 

ambulanssjukvården inom sitt geografiska område (SOSFS 2009:10, kap 2, 1 §). 

Landsting/regioner ansvarar för att personer ska kunna få ändamålsenlig transport till och från 

sjukhus (HSL, SFS 1982:763, 6 §). Varje landsting/region ansvarar själva för att personalen 

som arbetar i ambulansen har den utbildning som krävs (SOSFS 2009:10, kap 6, 1 §). 

 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

Ur ett historiskt perspektiv fanns till en början inte något krav för ambulanspersonalen vad 

gällde vare sig sjuksköterskelegitimation eller läkemedelsdelegering. Utbildningen bestod då 

av endast en kurs på några veckor för att få behörighet att arbeta inom ambulanssjukvården. 

Senare kom personalen att bestå av undersköterskor med läkemedelsdelegation (Gårdelöv, 

2016, s. 44; Bremer, 2014, s. 20). År 2005 ändrade Socialstyrelsen reglerna så att endast 

sjuksköterskor får hantera läkemedel inom ambulanssjukvården (Gårdelöv, 2016, s. 44). Det 

innebär ett krav på att minst en i ambulansbesättningen ska vara sjuksköterska (SOSFS 

2009:10, kap 6, 1 §). 

 

Ambulanssjuksköterskan 

Socialstyrelsens reglering ledde till att behovet av sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

ökade kraftigt och specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska grundades (Gårdelöv, 

2016, s. 44).  I högskoleförordningen (SFS 1993:100) framgår att titeln 

ambulanssjuksköterska innebär en grundutbildning till legitimerad sjuksköterska och 

därutöver en specialistutbildning med 60 högskolepoäng med inriktning ambulanssjukvård. 

År 2012 utformades en vedertagen kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskan (RAS 

& SSF, 2012). Det ansvar ambulanssjuksköterskan har avseende patienter, närstående och 

samhälle lyfts fram i denna kompetensbeskrivning. Det finns beskrivet att 
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ambulanssjuksköterskan ska ha en självständig förmåga att bedöma patientens status såväl 

fysiskt som psykiskt och kunna utföra adekvata åtgärder. I kompetensbeskrivningen framgår 

det även att ambulanssjuksköterskan ska följa en etisk kod som bygger på att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Detta är grundläggande i all 

omvårdnad. 

 

Bedömningsprocessen i ambulanssjukvården 

En vårdsituation kan uppstå i alla tänkbara miljöer och kräver liksom alla vårdsituationer att 

sjuksköterskan har ett etiskt förhållningssätt. Etiska problem som kan uppstå i 

ambulanssjukvården kan ibland kräva annorlunda lösningar än i resten av vårdkedjan 

(Sandman & Bremer, 2016, s. 26-27). Ambulanspersonalen ska under olika förutsättningar 

bedöma, behandla och vårda patienter med alla olika skador, sjukdomar och hälsoproblem 

som kan uppstå (Bremer, 2014, s. 28-29). Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) menar 

att på grund av de varierande omständigheterna måste ambulanspersonalen vara beredda på 

det oförberedda. Sjuksköterskan har i uppgift att ta initiativ och skapa kontroll över 

situationen vilket skapar förutsättningar till en god vård för patienten. 

 

Oftast har sjuksköterskan endast en patient att förhålla sig till vilket innebär att all 

uppmärksamhet riktas mot denne. Nyström och Herlitz (2016, s. 17) samt Holmberg och 

Fagerberg (2010) beskriver att personalen i ambulanssjukvården behöver ha förmåga att skifta 

fokus mellan medicinska tillstånd och de vårdvetenskapliga perspektiven. Ambitionen är att 

genom vården bekräfta och lugna patienten såväl som närstående. Samarbetet med kollegan är 

i ambulanssjukvården en central komponent i bedömningen (Holmberg & Fagerberg 2010). 

Andersson Hagiwara et al. (2013a) visar i en studie att det är fördelaktigt att en i besättningen 

leder arbetet kring patienten, dels för bedömningsprocessen och dels för att lättare skapa en 

helhetsbild över situationen. Holmberg och Fagerberg (2010) visar att sjuksköterskor som 

arbetar i ambulanssjukvården formade sin initiala bild av patienten i bedömningen utifrån sina 

erfarenheter och intentioner. Vidare beskrivs att inställningen var att göra en noggrann 

bedömning av patientens situation och försöka att inte påverkas av sina förutfattade meningar 

(a.a). 

 

Ett första antagande till patientens besvär utformas från den inledande medicinska 

bedömningen (Nyström & Herlitz, 2016, s. 20). Ambulanspersonalen tar en strukturerad 

anamnes för att ta reda på patientens sökorsak, symtom och bakgrund. Denna information 
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kompletteras med kliniska undersökningar av vitalparametrar som till exempel mätning av 

blodtryck men även med hjälp av observationer som exempelvis av patientens hud (Nyström 

& Herlitz, 2016, s. 20; Widegren & Jourak, 2011). Enligt Widgren och Jourak (2011) 

använder majoriteten av Sveriges ambulansverksamheter triagesystemet Rapid Emergency 

Triage and Treatment System (RETTS). RETTS består av två delar, triage- och 

behandlingssystem. Bedömningen utförs i två steg, dels en medicinsk bedömning av 

patientens vitala funktioner och dels patientens huvudsymtom, som består av olika koder och 

benämns Emergency Symptoms and Signs (ESS). 

 

Det finns flera olika strukturerade koncept att följa i den prehospitala bedömningen. 

Advanced Medical Life Support (AMLS) är ett koncept som hjälper sjuksköterskan att tidigt i 

bedömningen identifiera livshotande tillstånd och på ett effektivt sätt hantera ett brett 

spektrum av medicinska situationer (National Association of Emergency Medical 

Technicians, 2014, s. 3). I ambulanssjukvården finns nationella och lokala riktlinjer som ska 

underlätta bedömningen och styra den medicinska behandlingen (Bremer, 2014, s. 22). Enligt 

Blomberg, Jonsson och Alstedt (2011, s. 2) syftar behandlingsriktlinjerna till att vara ett stöd 

och användas som utgångspunkt i ambulanssjukvården.  

 

Samhällsaspekter 

Internationellt såväl som nationellt ökar antalet patienter med icke akuta tillstånd som 

använder ambulanssjukvården (Carret, Fassa & Kawachi, 2007).  Kongstad (2016, s. 616) 

skriver att ambulanssjukvården får sina uppdrag från en larmcentral där en första prioritering 

sker. Trots det så stannar mer än 15 % av patienterna kvar i hemmet efter bedömning av 

ambulanspersonal för egenvård eller för att söka vård på annan vårdnivå än sjukhus (a.a.). Två 

studier visar att många av de patienter som transporteras till akutmottagningar skulle kunna 

söka en annan vårdnivå eller bedömas av primärvårdsläkare i hemmet eller på vårdcentral 

(Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007a; Marks, Daniel, Afolabi & Nguyen-Van-Tam, 

2002). Carret et al. (2007) visar i sin studie att resurser i form av alternativa vårdnivåer inte 

utnyttjas i tillräcklig omfattning eller inte finns tillgängliga. En svensk kvantitativ studie visar 

att en tredjedel av patienterna som transporteras till akutmottagningen bedöms av 

ambulanspersonalen ha kunnat åka taxi eller egen bil (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 

2007b). Det finns en uppfattning hos patienter att ambulanstransport till akutmottagningen 

innebär ett snabbare omhändertagande än om transporten sker på annat sätt (Ahl et al., 2006; 

RIR, 2012). 
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Kongstad (2016, s. 616) menar att patienterna har allt större och tydligare krav och att 

bedömningarna blir allt mer komplexa. Enligt RAS och SSF (2012) kommer patienterna i 

framtiden kräva ett effektivare omhändertagande. När bedömningarna i ambulanssjukvården 

blir allt mer komplexa kommer ambulansuppdragen ta längre tid. Mellan åren 2012-2013 

ökade mediantiderna på ambulansuppdragen från 60-90 minuter till 70-110 minuter (Bremer, 

2016, s. 52). Det är viktigt att resurserna utnyttjas ändamålsenligt vilket förutsätter att 

patienten kommer till rätt vårdnivå (RIR, 2012). 

 

Rational 

Det här ämnet är viktigt att studera eftersom de senaste åren har antalet ambulanstransporter i 

Sverige ökat med mer än 25 % (Krey, 2014). Tidigare forskning visar att en del patienter 

egentligen inte hade behövt ambulanstransport utan hade kunnat transporteras till en annan 

vårdnivå (Challen & Walter, 2009; Hjälte et al., 2007a). 

 

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling, vilket även innefattar ambulanssjukvården 

(RAS & SSF, 2012). Ambulanspersonalen ska bedöma om patienten kan stanna på platsen 

eller föras till någon form av sjukvårdsinrättning, men ibland är destinationen inte alltid 

självklar (Kongstad, 2016, s. 616). Nödvändiga prioriteringsbeslut tas dagligen av personal i 

hälso- och sjukvården. Dessa beslut påverkar patientens vardag liksom kvalitén på vården, 

vilket ibland leder till ett etiskt dilemma för personalen (Statens offentliga utredningar, [SOU] 

2001:8).  Det finns en risk att förtroendet för ambulanssjukvården skadas då det är upp till 

sjuksköterskan i ambulanssjukvården att bedöma om vårdbehov finns (Bremer, 2016, s. 53). 

 

Ambulanssjuksköterskan ska bidra till patientens välbefinnande och har ansvar för att dennes 

rättigheter och autonomi beaktas. Utmaningen är att på ett patientsäkert sätt bedöma och 

vägleda patienter rätt och få dem att uppleva en god och trygg vård. I framtiden ska 

ambulanssjuksköterskan ha ökad befogenhet att hänvisa patienter och genom samarbete med 

bland annat primärvård och kommunal vård verka för att patienten kommer till rätt vårdnivå 

(RAS & SSF, 2012). Vi hoppas med denna studie få en ökad förståelse för 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av bedömningen när patientens tillstånd inte kräver 

ambulanssjukvård. Detta för att kunna utveckla den bedömning som sker och kunna utveckla 

riktlinjer. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att göra 

bedömningen att patienten inte har något behov av ambulanssjukvård. 

 

Metod 

Design 

Föreliggande studie är en empirisk studie med kvalitativ ansats. För att beskriva erfarenheter 

på ett variationsrikt sätt lämpar sig denna ansats bäst (Willman, Bahtesvani, Nilsson & 

Sandström, 2016, s. 52). Datainsamling skedde genom telefonintervjuer och insamlat material 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s. 199). 

 

Kontext 

Studiens informanter är anställda på en ambulansstation i norra Mellansverige. År 2016 var 

antalet ambulansuppdrag i länet som ambulansstationen tillhör totalt 37097 uppdrag. Av dessa 

utgick 9550 uppdrag från den utvalda ambulansstationen. Nästan 20 % av patienterna vid den 

aktuella ambulansstationen bedömdes på plats att tillståndet inte krävde ambulanstransport år 

2016. Péclard (2016) skriver att det vanligaste är att dessa bedömningar utförs på en 

bostadsadress, näst vanligast var arbetsplats, gata/väg eller annan offentlig plats. 

 

Urval 

För att skapa en djupare förståelse av mänskliga upplevelser så användes kvalitativ metod 

(Willman et al., 2016, s. 52). Urvalet av informanter har gjorts genom ett ändamålsenligt 

urval. Det innebär att informanter med erfarenhet av det som avsågs studeras och som ville 

berätta om dessa erfarenheter, har valts ut (Henricsson & Billhult, 2012, s. 134; Polit & Beck, 

2017, s. 493). Henricsson och Billhult (2012, s. 134) beskriver att inklusion- och 

exklusionskriterier ska vara variationsrika för att skapa mångfald i resultatet. 

 

Informanter 

Inklusionskriterierna i denna studie var tillsvidareanställning eller vikariat som 

ambulanssjuksköterska vid en ambulansstation. Informanterna skulle ha mer än ett års 

arbetslivserfarenhet som ambulanssjuksköterska. Inklusionskriterierna var oberoende av kön 

och ålder. En förutsättning var att informanterna hade erfarenhet av att göra bedömningar när 

patientens tillstånd inte krävde ambulanssjukvård. Inklusionskriterierna syftade till att få en 
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bredare beskrivning av upplevelserna och erfarenheten. Tio informanter tillfrågades att 

medverka genom telefonintervjuer, av dessa lämnade åtta sitt samtycke till medverkan, av 

dessa var fem kvinnor och tre män. Informanterna var mellan 26-61 år (m=44) och hade 5-29 

års (m=11) erfarenhet av ambulanssjukvård. De hade arbetat som ambulanssjuksköterskor i 

1,5–16 år (m=6,5). 

 

Procedur 

Innan datainsamlingen påbörjades fick studien ett forskningsetiskt godkännande. Som en del i 

den etiska ansökan godkändes studiens genomförande av verksamhetschefen (bilaga 1) för 

ambulanssjukvården i det aktuella länet och enhetschefen (bilaga 2) på berörd 

ambulansstation. Enhetschefen på den utvalda ambulansstationen tillfrågade därefter tio 

ambulanssjuksköterskor utifrån inklusionskriterierna. I samband med förfrågan om 

deltagandet delades ett kuvert ut med ett informationsbrev (bilaga 3) och en 

samtyckesblankett (bilaga 4). Vid samtycke till deltagande i studien fylldes 

samtyckesblanketten i och skickades till en av studiens författare inom 14 dagar. När 

svarstiden gått ut delades de informanter som samtyckt till medverkan lika mellan författarna. 

Sedan togs telefonkontakt med informanterna för att bestämma tidpunkt för telefonintervjun. 

Intervjuerna gjordes på avtalad tidpunkt och spelades in på en applikation på författarens 

personliga telefon. Alla personuppgifter har behandlats och förvarats konfidentiellt mellan 

författarna utan åtkomst för obehöriga. 

 

Datainsamling 

En intervjuguide (bilaga 5) utformades gemensamt av studiens författare. Syftet med 

intervjuguiden var att skapa en struktur under telefonintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

146; Danielsson, 2012, s. 167). En semistrukturerad intervjuguide användes. Detta för att 

säkerställa att tillräcklig information samlades in och samtidigt uppmuntra informanterna till 

att berätta om sina erfarenheter. Intervjuguiden utformades med underfrågor som ger 

ytterligare aspekter av upplevelsen (Polit & Beck, 2017, s. 510). En pilotstudie med två 

telefonintervjuer utfördes för att kontrollera att frågorna besvarade syftet. Frågorna i den 

föreliggande studien förtydligades efter att de analyserats. Efter förtydligandet av frågorna 

utfördes resterande sex telefonintervjuer och alla åtta inkluderades i resultatet. Då syftet med 

denna studie var att undersöka upplevelser och erfarenheter lämpade det sig bäst att göra 

intervjuer för att samla in data (Polit & Beck, 2017, s. 50; Willman et al., 2016, s. 52). 
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Intervjuerna gjordes under mars och april 2017. I samband med telefonintervjun upprepade 

författaren den skriftliga information som informanterna tidigare tagit del av. Intervjuerna tog 

mellan 17-45 minuter. Varje ljudfil numrerades i förväg med bestämt nummer för att 

identifiera data på ljudfilerna. Efter intervjun rekommenderar Danielsson (2012, s. 171-173) 

att författaren lyssnar igenom sitt material gärna samma dag, vilket författarna till denna 

studie också gjorde. Det inspelade materialet lyssnades igenom ett flertal gånger för att få 

transkriberingen ordagrann. I transkriberingen framgick tydligt vem som sagt vad av 

informanterna och författare. Varje transkribering kodades med samma nummer som 

ljudfilen. 

 

Dataanalys 

Som analysmetod i denna studie utfördes en manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Med denna ansats görs en förutsättningslös analys av texten. Innehållsanalysen i 

föreliggande studie utfördes i ett antal steg där textens manifesta innehåll bevarades. Det 

innebär att beskriva innehåll utan att förvränga innebörden (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012, s. 189-193). När intervjuerna transkriberats delades texten via e-post till 

författarkollegan. Texterna lästes sedan i sin helhet flera gånger var för sig och 

meningsenheter som svarade på syftet markerades i texten. Därefter läste författarna texten 

tillsammans och diskuterade vilka meningsenheter som svarade på syftet och dessa 

extraherades.  Dessa enheter var enstaka meningar eller fraser. Därefter kortades dessa 

enheter ner utan att tappa sin innebörd, så kallad kondensering. De kondenserade 

meningsenheterna fick sedan en kod vilken kort beskrev kärnan i innehållet. Koderna var till 

hjälp för att reflektera över innehållet i bildandet av underkategorier. Koder med liknande 

innehåll sorterades sedan i fyra underkategorier. Texten som helhet i dessa underkategorier 

kunde sammanfattas under två kategorier. Analysen i föreliggande studie har följt Lundman 

och Hällgren Graneheims (2012, s. 189-193) beskrivning. 

 

Etiska överväganden 

En forskningsetisk ansökan godkändes av den etiska gruppen vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet i enlighet med vad som beskrivs i Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 6 §). 

 

Vetenskapsrådets riktlinjer (u.å) för etiskt godkännande bygger på fyra etiska grundprinciper 

för att skydda individen vid forskning. Den första grundprincipen är informationskravet, 
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vilket innebär att informanterna får information om studiens syfte och villkor (a.a.). 

Informanterna fick information gällande studiens publicering i Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(http://www.diva-portal.org). Den andra principen är samtyckeskravet. Ett skriftligt samtycke 

delades ut i enlighet med Vetenskapsrådet (u.å). Personuppgiftslagen (SFS 1998:204 paragraf 

9 b-c) reglerar att personuppgifter ska behandlas på ett hänsynsfullt vis och bara samlas in för 

relevans till sitt ändamål. Vidare beskriver Vetenskapsrådet (u.å) att konfidentialitetskravet är 

den tredje principen som innebär att forskarna inte får avslöja deltagarnas identitet. 

Transkriberad text, ljudfiler och blankett för skriftligt samtycke förvaltas och hanteras endast 

av denna studies författare och makuleras efter studiens godkännande. Den sista principen, 

nyttjandekravet, reglerar att de uppgifter som samlats in inte får användas till annat än 

forskningsändamål (a.a.). Ovan beskriven lag och principer har beaktats i detta arbete. Det 

fanns en risk att informanterna i studien kunde komma att påverkas känslomässigt både 

positivt och negativt, genom att spegla sitt eget handlande som ambulanssjuksköterska i 

bedömningen när patienten inte hade något behov av ambulanssjukvård. Fördelarna med att få 

prata om detta ansåg författarna dock överväga nackdelarna. Informanterna uppmuntrades till 

att efter intervjun ta kontakt med författarna om behov fanns. Nyttan för informanterna var att 

genom reflektion över sitt eget handlande utveckla möjligheten att fatta kloka beslut i 

framtiden. I förlängningen kan även denna forskning gynna den aktuella ambulansstationen 

samt den som läser studien.  

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf?dswid=-9343
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Resultat 
Resultatet presenteras i två övergripande kategorier vilka är Bedöma olika perspektiv i strävan 

att vilja alla väl och Inte svårt sjuk men kan vara ett svårt beslut. Kategorierna skapades 

utifrån fyra underkategorier vilka presenteras nedan (Tabell 1).  

 

Tabell 1, översikt av kategorier (n=2) och underkategorier (n=4). 

 

Kategori    Underkategori 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bedöma olika perspektiv i strävan att vilja alla väl  En önskan att göra gott 

 

Känna trygghet med kollegan 

 

Inte svårt sjuk men kan vara ett svårt beslut Känna rädsla att missa något viktigt 

 

    Känna lugn och trygghet 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Bedöma olika perspektiv i strävan att vilja alla väl 

En önskan att göra gott  

Informanter berättade om upplevelsen av att göra bedömningen när patienten inte hade något 

ambulansbehov. Ibland kunde patienten efter att ha fått information bli lugn och valde då själv 

att stanna på platsen. Informanter beskrev att de då själva upplevde sig lugna och nöjda med 

att lämna patienten i den situationen. 

 

Sökorsak och patientens inställning speglade reaktionen när bedömningen visade att inget 

ambulansbehov fanns, informanterna kunde tidigt i mötet känna av patientens inställning. Det 

upplevdes svårt för informanter att efter bedömningen stå på sig när patienten inte hade något 

behov av ambulanssjukvård trots att patienten hävdade det. Informanter beskrev att ibland 

krävde situationen att beslutet ändrades efter patientens önskan. Det upplevdes svårt eller 

omöjligt att gå emot patientens vilja då patienten ansåg sig vara sjuk och i behov av sjukvård. 

Informanterna berättade att beslutet måste vara i överensstämmelse med patientens önskan, 

ingen blev lämnad mot sin vilja. 

 

Det är lite som att gå balansgång på slak lina på nåt vis för patienten upplever sig ju vara sjuk eller 

ha ett problem så att den måste ha hjälp och … så kommer vi dit och inte tycker att det kanske riktigt 

behövs… (Informant 8) 
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I situationer där bedömningen visade att det inte fanns något ambulansbehov men patientens 

närstående ansåg att patienten behövde åka ambulans var det svårt att veta hur situationen 

skulle lösas. Ibland kompliceras situationen ytterligare när patienten själv inte ansåg sig 

behöva ambulanssjukvård. Informanter upplevde att både patient och närstående kunde vara 

påstridiga, vilket upplevdes som frustrerande. 

 

Dom (närstående) kan ju vara lite påstridiga… men att vi har tagit på alla parametrar å vi har 

bedömt patienten att den kan stanna hemma å patienten vill också det å då säger anhöriga till exempel 

att… nä men jag vill… att patienten ska in… (Informant 2) 

 

Informanter kunde känna sig ifrågasatta trots goda intentioner och försök till att förklara för 

patient och närstående varför det inte fanns behov av ambulanssjukvård. De kunde även 

känna sig betvivlade i sin kunskap, då bedömningen upplevdes som otillräcklig för patient 

och närstående. Informanter fick känslan av att patient och närstående kände sig misstrodda, 

upprörda eller ledsna. De upplevde att reaktionen berodde på okunskap om hur vårdkedjan 

fungerar. Genom att förklara resultatet av bedömningen och vårdkedjan gjordes ett försök att 

lugna patienten och närstående. Patientens delaktighet var viktigt i beslutet. Ibland löstes dock 

situationen genom att patienten fick åka ambulans för det var enklast och gick fortast även om 

bedömningen visade att det inte fanns något ambulansbehov. Vissa situationer kunde ibland 

lösas genom kontakt med läkare och deltagare upplevde att patienten litade mer på läkarens 

ord. 

 

Efter en situation där bedömningen blivit ifrågasatt av patient och närstående kunde det hända 

att informanter tog åt sig av kritiken och kände sig känslomässigt påverkade. Informanter 

berättar att de reflekterade över om någonting hade kunnat göras annorlunda eller sagts på ett 

annat sätt i en förhoppning om att situationen skulle kunna bli bättre nästa gång. 

 

Man kan fundera i efterhand på om man till nästa gång kanske skulle kunna göra någonting annorlunda eller 

uttrycka sig på ett annat sätt? Om det hade blivit annorlunda då? (Informant 5) 

 

Informanterna berättade om situationer där patienten var i behov av vård från närstående och 

situationen i hemmet blivit ohållbar då den närstående var i behov av vila. Patienten hade 

egentligen inget ambulansbehov. Att då köra patienten till akutmottagningen skulle innebära 

en lösning för den närstående men samtidigt skulle patienten ta upp en plats för någon annan 

som kunde ha ett större behov av platsen på grund av medicinska skäl. Hur situationen än 
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löstes så upplevdes det etiskt komplicerat. Informanter belyste att när de besparade en 

gammal människa väntan på akuten och istället ordnade alternativa vårdkontakter så 

upplevdes det som en god gärning. Det upplevdes som positivt att få använda sin erfarenhet 

och kunskap i bedömningen för att göra skillnad för patienten. 

 

Då kan jag ju känna att jag kanske skulle ha kört in den här patienten så att frun eller maken får vila eller 

någonting men samtidigt så vet jag att den patienten då kommer att hålla en plats för någon som verkligen 

behöver den av medicinska skäl så det här är ju en brist i samhället som jag kan känna mig lite känslomässigt 

berörd av för det blir liksom fel hur man än gör när man står hos de här patienterna. (Informant 1) 

 

Informanterna ställdes ibland inför svårlösta situationer när bedömningen visade att patienten 

inte hade något behov av ambulanssjukvård eller den typ av vård patienten kunde 

transporteras till. Patienten kunde inte heller lämnas på platsen. Informanter beskrev att 

patienten kunde ge uttryck för hopplöshet och oro över sin situation. De beskrev att de kände 

väldigt mycket för dessa patienter, när ingen självklar lösning fanns upplevde informanterna 

frustration över patientens situation. De kände sig tvungna att ordna för patienten med sådant 

som inte hörde till deras arbetsuppgifter. Informanter tyckte det var viktigt att vara tydlig mot 

patienten, att situationen inte var lätt att lösa men målet var ändå att patienten skulle känna sig 

trygg. De upplevde att det fanns en stor tillfredsställelse i att hjälpa patienten. Informanter 

beskrev hur bra det kändes när patientens förväntningar överträffades och patienten var 

tacksam. Genom att lösa en ohållbar situation för patienten upplevde informanter en positiv 

kick och en känsla av upprymdhet efteråt.   

 

Att lösa saker som inte… hör till mina arbetsuppgifter egentligen… men att man ändå försöker… att man nästan 

slår knut på sig själv för att försöka lösa problemet på nåt vis.. eller lösa situationen så att det blir bra… för 

patienten… man bli ju väldigt glad att man hjälper nån på nåt vis att det blir väldigt bra… då blir man ju väldigt 

glad och liksom lite upplyft så att säga…(Informant 8) 

 

Känna trygghet med kollegan 

Informanterna beskrev att kollegan upplevdes som ett viktigt stöd i bedömningen när 

patienten inte hade något behov av ambulanssjukvård. Att vara två i bedömningen 

underlättade genom att det skapade möjlighet att diskutera och uppfatta situationen ur olika 

perspektiv. Informanterna beskrev att bedömningen upplevdes som tryggare när kollegan 

också var minst legitimerad sjuksköterska jämfört med en ambulanssjukvårdare. Tryggheten 

grundar sig på att sjuksköterskan hade en likvärdig teoretisk kunskap om sjukdomstillstånd 

vilket underlättade resonemanget kring bedömningen. Att arbeta med en legitimerad 
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sjuksköterska innebar delat ansvar i bedömningen och beslutet kring patienten. Vissa 

ambulanssjukvårdare upplevdes som ett stort stöd medan andra inte upplevdes ta sitt ansvar i 

bedömningen kring patienten. 

 

Informanter beskrev att upplevelsen av trygghet med kollegan snarare var en fråga om 

personlighet och respekt för bred erfarenhet än yrkeskompetens. Trots skillnaden i 

kompetensen i besättningen beskrev informanterna att bedömningen och beslutet gjordes i 

samråd med kollegan. Informanter beskrev att ibland uppstod en situation när denne själv inte 

visste hur situationen skulle lösas och kände sig då trygg med att rådfråga kollegan som ett 

stöd i bedömningen. Ibland uppstod en situation som krävde tips och råd från läkare, 

informanter beskrev att de kände sig trygga med att ta den kontakten. Det kunde handla om 

både sin egen, kollegans och patientens osäkerhet. En informant menar att kontakten med 

läkare skulle kunna utnyttjas oftare.  

 

Man tar sina kontroller man behöver göra å sen fattar man ju ett beslut ihop med sin parkamrat man kör ihop 

med vad man tror och inte tror i samråd med patienten såklart också vad den själv tror att det är. (Informant 7) 

 

Informanter beskrev en upplevelse av trygghet både i att ha kollegan som ett stöd och att som 

kollega få vara ett stöd om det fanns tveksamhet i bedömningen av patientens behov av 

ambulanssjukvård. När det fanns olika uppfattning om patientens bästa omvärderades beslutet 

i en strävan att kompromissa med kollegan. Patienten togs då med i ambulansen istället för att 

lämnas på platsen för bedömning eller erbjudas annat transportsätt. Informanter hade sällan 

eller aldrig upplevt oenighet med kollegan. De berättade att det kändes naturligt att efter 

uppdraget diskutera med kollegan vad som blivit bra och vad som eventuellt hade kunnat 

göras bättre. Hade situationer upplevts som jobbiga eller svåra valde informanter att prata 

med en kollega som det fanns förtroende för. 

 

Man söker sig ju till vissa man hugger ju inte första bästa utan man väljer ju ut nån som man har förtroende för 

(Informant 8) 

 

 

Inte svårt sjuk men kan vara ett svårt beslut 

Känna rädsla att missa något viktigt 

Informanterna berättade om sina erfarenheter kring bedömningen av patienten när denne inte 

hade något behov av ambulanssjukvård. De upplevde bedömningen som svår eftersom 
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bedömningen låg till grund för ett viktigt beslut. Med ett yttersta ansvar som legitimerad 

sjuksköterska kändes bedömningen inte alltid så enkel. Informanter berättade om sina 

erfarenheter av att använda medicinteknisk utrustning, sina kunskaper och sina sinnen som 

inte alltid upplevdes räcka till vid bedömningen. Det fanns en osäkerhet om hur mycket 

uppbackning ledningen skulle ge om någonting gick fel när patienten lämnats på platsen. 

 

När patienten inte hade ett ambulansbehov och bedömdes kunna vara kvar på platsen 

upplevde informanterna en osäkerhet och rädsla. Rädslan var att missa någonting i 

bedömningen som kunde vara nästan omöjligt att upptäcka för ambulanssjuksköterskan. För 

patienten skulle konsekvensen kunna bli att ett allvarligt sjukdomstillstånd utvecklades så att 

patienten inte kunde eller vågade larma igen. För informanter skulle konsekvensen kunna bli 

att tvingas leva med dåligt samvete och eller att mista sin legitimation. Informanter berättade 

att trots detta måste ha tillit till sin egen förmåga att göra bedömningen. De upplevde att 

bedömningen gjordes ofta och menade att det därför inte var så konstigt att tvivel uppstod 

ibland. De informanter som ansåg sig ha stor erfarenhet upplevde inte det som en garanti för 

att bedömningen skulle bli rätt varje gång. Vidare beskrev informanter att mängden 

bedömningar av patienter som inte hade något behov av ambulanssjukvård bidrog till en 

personlig utveckling vilket minskade känslan av osäkerhet.   

  

Känt efteråt att undra hur det här blev nu då om det här blev bra eller inte...  i och med att man gör det så himla 

ofta är det ju inte så konstigt att man känner så ibland… det är inte bara solklart alltid (Informant 4) 

  

Informanter berättade att när bedömningen kändes osäker så lämnades inte patienten på 

platsen. Hade patienten behov av läkarkontakt ordnades sjuktransport eller så skjutsade 

närstående patienten till rekommenderad vårdnivå. Dock kunde informanter fundera på om 

patienten följt deras råd efter bedömningen.  

  

Om man känner sig det minsta osäker... minsta tveksamhet och patienten vill in och vi kanske anser att han inte 

behöver åka med oss så tar vi ju lättambulans eller annan transport in givetvis. (Informant 6) 

  

Informanter saknade ett bättre samarbete med andra vårdnivåer för att lättare kunna ta kontakt 

med dessa och närstående. En önskan fanns att kunna lämna ett skriftligt informationsblad om 

vad som blivit sagt och telefonnummer dit patienten kunde vända sig vid behov. 

Informanterna trodde att om möjligheten fanns att kunna läsa i patientens journal före eller 

under patientmötet skulle det underlätta bedömningen för att kunna ta del av patientens 
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vårdhistorik. De hade en önskan att i större utsträckning ha ett stöd från läkare. Denna läkare 

skulle ha stor erfarenhet och kunskap. Informanter beskrev en förhoppning om att kunna föra 

ett resonemang och kunna rådfråga i bedömningen. 

 

Informanterna upplevde att vissa patientgrupper var svårare att bedöma. Två av dessa grupper 

var oroliga multisjuka äldre och patienter med diffusa symtom. Bedömningen upplevdes även 

som svår när det rådde språkförbristningar, kroppsligt liksom verbalt. I de situationer då 

närstående tolkade var det svårt att veta hur exakt översättningen blev och att den inte 

förvrängdes. Det fanns en uppfattning från informanterna att denna patientgrupp i större 

utsträckning skjutsas till akutmottagningen även om det fanns tveksamheter kring 

ambulansbehovet. 

  

Det svåraste är när det är språkförbistringar när man inte kan göra sig riktigt förstådd å förklara för patienten 

eller förstå vad det riktigt är som har hänt... Det är ju det absolut svåraste. (Informant 7) 

 

Känna lugn och trygghet 

Några informanter ansåg att patienter bedömdes kunna lämnas på plats vid så gott som varje 

arbetspass, det ska dock inte vara för lätt att lämna patienten på platsen där bedömningen 

utförts. Upplevelsen av trygghet byggde på erfarenhet av att möta olika patienter med olika 

sjukdomstillstånd. Informanter menade att erfarenheten var något som utvecklas genom flera 

år i yrket och bygger på att ha gjort bedömningar av många patienter.  

  

När man gör det många gånger så blir man ju liksom… tryggare i besluten också. (Informant 8) 

  

Informanter beskrev hur de vid första anblick, med den så kallade “kliniska blicken” gjorde en 

outtalad bedömning. De beskrev att “magkänslan” och förmågan att kunna läsa mellan 

raderna hade betydelse för bedömningen, det går inte att ersätta riktlinjer eller flödesscheman 

med den “kliniska blicken”.  

  

Det kanske inte är att jag går precis på hur patienten mår eller säger utan man har ju också en magkänsla och 

man har mött liknande patientkategorier många gånger och byggt på sig en erfarenhet. (Informant 1) 

  

Informanter ansåg sig ha en medvetenhet om bedömningens syfte och ansåg att det fanns bra 

förutsättningar till att bedöma patienten. Informanterna upplevde att det kändes bra att kunna 

göra medicinska bedömningar då ambulansen inte är en taxiverksamhet. För att göra en bra 
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bedömning var det viktigt att få en bra anamnes, göra kliniska undersökningar och slutligen 

triagera patienten med hjälp av ESS-koderna. Dessa delar beskrevs som viktiga i 

bedömningen för att skapa en helhetsbild av patienten. Behandlingsriktlinjerna och följsamhet 

till AMLS-konceptet skapade trygghet och var ett stöd att falla tillbaka på i bedömningen. 

Informanter kunde uppleva att patienten litade på bedömningen och därefter inte tyckte sig 

behöva träffa en läkare. De beskrev andra exempel som skapade trygghet för dem själva i 

bedömningen. Exempel på detta var specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska, 

kännedom om sin egen kunskap och gränser samt genom erfarenhetsutbyte med kollegor. Ett 

annat exempel som nämndes var tolkservice för att undvika språkförbristningar.   

  

Jag känner mig ändå ganska trygg i min kunskap trygg i mina verktyg att bedöma eller trygg i dom verktyg vi 

har till hjälp att bedöma patienter så att någonstans är det väl kanske att jag känner mig trygg i det.  

(Informant 5) 

  

Informanterna påpekade att den enklaste patientgruppen att bedöma var unga friska personer 

utan avvikande symtom. De upplevde att det ofta hände att patienten var till synes helt 

opåverkad och hade närstående med sig som lika gärna hade kunna skjutsa patienten till 

lämplig vårdnivå. 

 

Det framkom att endast när informanterna kände sig säkra i sin bedömning och patienten 

upplevdes som lugn så lämnades patienten på platsen. Informanter påpekade att det kändes 

viktigt att tydligt informera patienten om tankarna kring bedömningen och att vid behov larma 

igen. Om beslutet efter bedömningen kändes bra på platsen hos patienten blev upplevelsen att 

ett bra jobb utförts. Informanterna kände sig välmående och upprymda vid dessa tillfällen och 

informanterna beskrev att de inte därefter tänkte närmare på detta beslut.  

  

När jag känner mig helt säker och trygg i bedömningen då känner jag mig ganska upprymd å ja… välmående 

liksom det gör jag… (Informant 6) 

  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att göra 

bedömningen att patienten inte har något behov av ambulanssjukvård. 

 

Resultatdiskussion 

I kategorin ”Bedöma olika perspektiv i strävan att vilja alla väl” visade resultatet att 
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ambulanssjuksköterskan hade patientens och närståendes bästa i fokus och att det fanns en 

trygghet med kollegan i bedömningen. 

 

Resultatet i den här studien visade att patienten själv kunde välja att stanna på platsen när 

bedömningen visat att det inte fanns något behov av ambulanssjukvård. Porter et al. (2007) 

beskriver i en intervjustudie med ambulanspersonal att patientens rätt att bestämma själv är en 

viktig del i beslutet om att lämna eller ta med patienten till sjukhus, vilket visar på betydelsen 

av att patienten med hjälp av information kan vara delaktig i beslutet. I den här studiens 

resultat framkom att det ibland upplevdes som svårt att gå emot patientens vilja. Challen och 

Walter (2010) menar att patienter ibland kräver vård och ambulanstransport trots att 

ambulanspersonalen bedömer att behovet inte finns. Sandman och Bremer (2016) beskriver 

att ett etiskt problem uppstår när patientens vilja och personalens bedömning står i konflikt 

mot varandra. Det kan finnas svårigheter för ambulanspersonal i dagens rättssamhälle att 

övertala patienten att vara kvar på platsen när sjukvård inte anses vara nödvändigt (Porter et 

al., 2007). Detta kan innebära att patientens delaktighet i bedömningen kan minska risken för 

att patienten och ambulanspersonalen blir två motpoler.  

 

Den här studiens resultat visade att patientens, närståendes och ambulanssjuksköterskans syn 

på patientens behov ibland kunde vara olika. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) 

beskriver i en kvalitativ studie som handlar om faktorer som påverkar beslutsfattandet i 

ambulanssjukvården att närstående kan både vara till hjälp och vara ett hinder i arbetet kring 

patienten. Det upplevs svårt då närstående anser att det bästa för patienten är 

ambulanssjukvård men patienten själv anser sig inte ha detta behov, vilket inkräktar på 

patientens självbestämmande (Porter et al., 2007; Sandman & Nordmark, 2006). Enligt 

Sandman och Nordmark kan närståendes åsikt och vilja om vad som är patientens behov och 

bästa komma att hamna i konflikt med ambulanspersonalens bedömning, riktlinjer och 

organisationen, vilket visar på etiska svårigheter som kan uppstå för ambulanssjuksköterskan i 

sin önskan att göra gott för patienten och närstående i bedömningen.  

 

Informanterna i den här studien kunde ställas inför möten med patienter som inte hade behov 

av ambulanssjukvård. De kunde bli känslomässigt berörda av patientens situation och kände 

att de måste hjälpa patienten på något sätt trots att det inte hörde till deras arbetsuppgifter. 

Inom ambulanssjukvården är sjuksköterskans primära ansvar att vårda de patienter som 

behöver ambulanssjukvård (Holmberg & Fagerberg, 2010; Sandman & Nordmark, 2006). I en 
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kvalitativ studie av Andersson Hagiwara, Suserud, Jonsson och Henricson (2013b) beskrivs 

att det finns tillfällen när ambulanspersonalen måste hantera situationer som inte hör till deras 

egentliga arbetsuppgifter. Ambulanspersonalen kan ibland möta patienter som har andra 

behov, till exempel psykiatriska eller sociala (Holmberg & Fagerberg, 2010). Sjuksköterskor i 

ambulanssjukvården beskriver att de oroar sig för situationer där de känner sig otillräckliga 

och inte kan hjälpa patienten (Svensson & Fridlund, 2008; Jonsson & Segesten, 2004). Ett 

etiskt dilemma uppstår efter bedömningen när patienten inte har något behov av 

ambulanssjukvård och sjuksköterskan inte lyckas komma i kontakt med rätt vårdnivå till 

exempel psykiatrisk vård. Eftersom ambulans larmas till platsen upplever sjuksköterskan ett 

ansvar för patienten (Holmberg & Fagerberg, 2010), vilket visar på en stor vilja att göra gott 

genom att hjälpa människor. Det kan hända att patienten skjutsas till akutmottagningen när 

situationen inte går att lösa för att det är öppet dygnet runt även om det inte är den bästa 

lösningen för patienten (Holmberg & Fagerberg, 2010). För att kunna hantera den här typen 

av situationer krävs en stor förmåga att vara ödmjuk, kreativ och flexibel (Andersson 

Hagiwara et al., 2013b; Ahl et al., 2005). Ambulanspersonalen känner ett moraliskt ansvar att 

hjälpa varje patient oavsett behovet av vård trots att behovs- och solidaritetsprincipen innebär 

att den patient som har störst behov av vård ska få hjälp först.  

 

Resultatet i den här studien visade att det fanns en stor vilja att göra både patient och 

närstående gott. Holmberg och Fagerberg (2010) beskriver att tillståndet hos vissa patienter 

inte medger ambulanssjukvård. Sjuksköterskorna försöker då hitta en annan lösning för 

patienten än att skjutsa till akutmottagningen i syfte att göra det bästa möjliga för patienten 

(a.a.). En central uppgift för ambulanspersonalen är att värna om patientens bästa vilket inte 

alltid är uppenbart när det finns flera olika vårdalternativ (Sandman & Nordmark, 2006). När 

patienten lämnas på en vårdnivå som den själv har önskat kan vårdpersonal där ifrågasätta 

ambulanspersonalen. De upplever sig då hamna mittemellan patientens önskan och 

mottagande vårdpersonals åsikt om vad det bästa för patienten är. Det kan även hända att 

patientens vilja gällande vård och transport inte stämmer överens med ambulanssjukvårdens 

principer (a.a.). Ett beslut som enligt behandlingsriktlinjerna är korrekt kan upplevas etiskt 

fel, enligt Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009). Det finns många faktorer som kan 

påverka bedömningen av vårdnivå och en försvårande faktor uppstår när ambulanspersonalen 

upplever sig ifrågasatt av personalen på mottagande enhet.  
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Resultatet i den här studien visade att informanterna reflekterade över sina handlingar i 

situationer som påverkade dem känslomässigt. Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) 

menar att erfarenhet skapas genom reflektion över sina egna misstag och är ett sätt att hitta 

alternativa lösningar. Genom att känna igen situationer och utveckla handlingsstrategier för 

liknande situationer kan ny kunskap erövras (a.a.). Studier bekräftar betydelsen av reflektion 

över sina egna handlingar.  

 

I den här studiens resultat framkom det att kollegan hade stor betydelse för 

ambulanssjuksköterskans upplevelser av bedömningen. Svensson och Fridlund (2008) menar 

att kännedom om kollegans kunskap ökar tryggheten. I en observationsstudie gjord i Sverige 

skriver Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) att bedömningen av patienten sker 

gemensamt med kollegan för att underlätta vårdbeslut och behandling. Gunnarsson och 

Warrén Stomberg (2009) beskriver kollegans roll i bedömningen. Där kommunikation, 

samarbete, trygghet och vetskap om kollegans erfarenhet och omdöme visar sig vara viktigt 

(a.a.). Sjuksköterskorna i ambulanssjukvården kan känna oro när det finns brister i förtroendet 

för kollegan (Svensson & Fridlund, 2008). Ambulanspersonal söker sig till kollegor som de 

känner förtroende för i syfte att prata om sina känslor (Svensson & Fridlund, 2008; Ahl et al., 

2005; Jonsson & Segesten, 2004). Enligt Svensson och Fridlund är samtalet med kollegan 

dock inte alltid hjälpsamt då kollegan ibland påtalar infallsvinklar som tidigare inte beaktats 

vilket kan öka oron. Ambulanspersonalen ställs ständigt inför nya situationer där 

bedömningar ska göras och beslut måste fattas, därav finns förståelse för den kollegiala 

betydelsen både praktisk och i form av förtroende.  

 

I kategorin ”Inte svårt sjuk men kan vara ett svårt beslut” visade resultatet att upplevelsen av 

att göra bedömningen när patienten inte hade ett behov av ambulanssjukvård beskrevs som en 

stor avvägning och ett laddat beslut samt att tidigare erfarenhet spelade stor roll.  

 

I den här studiens resultat framkom att det fanns tveksamheter kring hur mycket stöd 

ledningen skulle ge om bedömningen skulle visa sig vara felaktig. I ambulanssjukvården är 

bedömning av patientens behov ibland mycket svår (Bellion, 2010). Den största utmaningen 

för sjukvårdspersonal är att bedöma patienter med diffusa eller vilseledande symtom 

(National Association of Emergency Medical Technicians, 2014, s. 3). Enligt Porter et al. 

(2007) tvekar ibland ambulanspersonalen över patientens behov av vård och överväger då om 

patienten kan kvarstanna på platsen. I situationer där ambulanspersonalen bedömer att 
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patienten inte har behov av ambulanssjukvård och patienten inte vill till sjukhus finns det 

ändå en oro att det skulle visa sig vara fel beslut. Ambulanspersonalen kan känna rädsla för 

påbackning om bedömningen inte blir rätt. De upplever bristfällig uppbackning från 

ambulansorganisationen och rädsla för att bli avstängda från sitt jobb om patienten lämnas på 

fel grunder (a.a.). Det finns en osäkerhet i att lämna patienten kvar på platsen, den här 

studiens resultat kan styrkas av tidigare studier. Studier visar att en bidragande faktor till 

osäkerheten är ovissheten kring vad ett felaktigt beslut skulle innebära i praktiken. 

 

Resultatet i den här studien visade att det fanns en rädsla och osäkerhet att missa något i 

bedömningen. Konsekvenserna av att missa något kunde påverka både patienten och 

informanterna. Holmberg och Fagerberg (2010) presenterar i sin studie att när informationen 

inte är tillräcklig för att skapa en helhetsbild av patienten måste mer information samlas in av 

sjuksköterskan (a.a.). Vid osäkra bedömningar transporteras patienten till sjukhus för att 

sjuksköterskan upplever rädsla att mista sin legitimation (Porter et al., 2007; Snooks et al., 

2005). När varken ambulanspersonalen eller patienten har en tydlig bild över vårdbehovet kan 

det hända att patienten lämnar över ansvaret till ambulanspersonalen (Porter et al., 2007). 

Snooks et al. (2005) menar att det upplevs lättare att lämna patienten på plats efter bedömning 

om patienten har befintlig kontakt med primärvården. Resultatet i den här studien visar trots 

att informanter upplevde sig ha stor erfarenhet kunde bedömningen kännas osäker. Svensson 

och Fridlund (2008) visar i sin studie att ju mer erfarenhet och kunskap sjuksköterskorna har 

desto större anledning till att oroa sig för vissa situationer som innebär avsaknad av kontroll. 

Ett sätt att minska oron var att öka den kliniska kunskapen där informanterna anser sig ha 

kunskapsluckor (a.a.). Det finns alltid en viss oro kring bedömningen, upplevelsen av oron 

förändras dock genom erfarenhet.  

 

En av de patientgrupper som upplevdes svårbedömda i den här studiens resultat var äldre 

personer. Vicente, Castren, Sjöstrand och Wireklint Sundström (2013) intervjuade äldre 

patienter som sökt akutmottagningen under en viss tidsperiod. Informanter beskriver att 

sjukhus förknippas med överlevnad och trygghet, en plats där expertis och nödvändig vård är 

samlad. Det finns förväntningar på sjukhuset att där finns den riktiga räddningen och det finns 

en förhoppning att snart få komma dit. I den här studiens resultat beskrev informanterna att 

när det rådde språkförbistringar försvårades bedömningen. I en studie av McCarthy, Cassidy, 

Graham och Tuohy (2013) framkom att språkbarriärer kan begränsa konversationer mellan 

patienter och vårdpersonal. Hultsjö och Hjelm (2005) beskriver att kroppens språk har olika 
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betydelse för olika kulturer och försvårar bedömningen av tillståndets allvarlighetsgrad. Då 

närstående tolkar konversationen i bedömningen är det svårt för vårdpersonalen att veta hur 

exakt översättningen blir (McCarthy et al., 2013; Hultsjö & Hjelm, 2005). Vissa 

patientgrupper upplevdes som mer svårbedömda, vilket tidigare studier styrker framförallt 

gällande kommunikation. 

 

Resultatet i den här studien visade att erfarenhet upplevdes utgöra grunden för trygghet i 

bedömningen. Porter et al. (2007) menar att kunskap och färdigheter anses som viktigt men 

framförallt har erfarenheten en stor betydelse i bedömningen av medicinska tillstånd. 

Erfarenheten leder till en förståelse för medicinska tillstånd, vilket visar att både teoretisk 

kunskap och erfarenhet behövs för att optimera bedömningen. Snooks et al. (2005) beskriver 

att ambulanspersonalens beslut att inte ta med patienter baseras på erfarenhet och intuition 

liksom kollegans och patientens inställning. Ambulanspersonalen ansåg sig efter många år i 

yrket ha tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att göra säkra bedömningar att patienten 

inte har behov av ambulanssjukvård. Informanterna anser att intuition och magkänsla är 

viktigt. I den här studiens resultat ansåg informanterna att det fanns bra förutsättningar att 

bedöma patientens tillstånd. I en annan studie beskrivs att ambulanspersonalen måste ta 

kontroll över situationen, förmedla lugn och trygghet för att skapa sig en uppfattning om 

patientens behov (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). Sjuksköterskan kan skapa en 

trygg och lugn vårdmiljö när sjuksköterskan förstår innebörden i sitt handlande (Holmberg & 

Fagerberg, 2010). Det finns ingen genväg för att bilda sig erfarenhet av att bedöma patienter, 

det är något som bara kan förvärvas genom möten med patienter och genom detta skapa en 

trygghet både för patienten och för sig själv i sin profession. 

 

Gunnarsson och Warrén Stomberg (2009) menar att det första synintrycket i mötet med 

patienten skapar en första uppfattning om patientens tillstånd. En bedömning av andning, 

cirkulation, medvetandegrad och vitalparametrar utgör grunden till beslutet för patientens 

fortsatta vård. För att kunna fatta rätt beslut anses utbildning som en nödvändighet och 

beslutet påverkas av sjuksköterskornas kunskapsnivå (a.a.). Det är inte möjligt att skapa eller 

följa behandlingsriktlinjer för varje unik situation i den miljön som ambulanssjukvården 

befinner sig i (Andersson Hagiwara et al., 2013b). Sandman och Bremer (2016, s. 36) 

beskriver att det måste finnas en flexibilitet kring följsamheten av behandlingsriktlinjerna, 

vårdaren har ett etiskt ansvar att själv göra en bedömning av situationen. En förmåga att 
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använda sig av de hjälpmedel som finns i kombination med ett sunt förnuft ökar möjligheten 

att fatta adekvata beslut vilket innebär att kritiskt värdera information.  

 

Den här studiens resultat visade att endast när patienten upplevdes som trygg med 

bedömningen lämnades patienten på plats. Bremer, Dahlberg och Sandman (2012) visar i sin 

studie att genom ett professionellt förhållningssätt kan lugn och trygghet förmedlas av 

ambulanspersonal till patienten. När ambulanspersonalen har en god självkännedom om sina 

egna värderingar och förmågor kan de utstråla självförtroende i vården (a.a.). Eftersom 

sjuksköterskan är ansvarig för vården är det viktigt att patienten känner sig väl omhändertagen 

vilket sjuksköterskan på olika sätt försöker få patienten att uppleva (Holmberg & Fagerberg, 

2010). Ett lugnt och tryggt omhändertagande skapar en lugn atmosfär vilket gynnar 

situationen och bedömningen. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet genomfördes en empirisk studie. Intervjuer utfördes för att samla in data 

som sedan analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. 

 

Studien har utförts på endast en ambulansstation vilket författarna är medvetna om kan 

minska variationen i resultatet. Tiden för denna studie var begränsad och avsikten var inte att 

jämföra upplevelser mellan olika ambulansstationer. Ambulansstationen valdes för att år 2016 

utgick flest uppdrag i det aktuella länet från denna station och nästan 20% av patienterna 

bedömdes inte ha något ambulansbehov. Gällande överförbarheten anser författarna att det 

finns begränsningar eftersom urvalet av ambulansstationer är begränsat till endast en. Trots 

detta anser författarna att resultatet skulle kunna generaliseras till ambulansstationer med 

liknande förutsättningar. 

 

I denna studie har ett ändamålsenligt urval av informanter utförts för att få variation i 

resultatet i enlighet med vad Henricsson och Billhult (2012, s. 134) skriver. Enhetschefen på 

den aktuella ambulansstationen har av författarna ombetts att tillfråga informanter utifrån de 

givna inklusionskriterierna. Denne ansågs av författarna ha god kännedom om sin personals 

erfarenhet av ambulanssjukvård samt den erfarenhet som krävs för att bedöma och lämna 

patienter på plats. Enhetschefen fick ingen information om vilka åtta informanter som 

samtyckt till medverkan i studien. Överförbarheten är begränsad eftersom deltagarantalet hade 
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kunnat vara större. Författarna anser att studiens resultat till viss del kan spegla 

ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienter. 

 

Tillsvidareanställning eller vikariat ställdes som krav för att den enskilda informanten skulle 

ha en kontinuitet på arbetsplatsen då en timvikarie kan vara på olika ambulansstationer från 

dag till dag och är oftast ny i yrket. Mer än ett års arbetslivserfarenhet som 

specialistsjuksköterska ansågs lämpligt, då författarna ansåg att det var viktigt att 

informanterna hade landat i sin nya roll vilket Benner (1993, s. 37-42) också skriver. Det tar 

ett antal år att utveckla förmågan att kunna reflektera över sina bedömningar snarare än att 

fokusera på de gällande rutinerna som ny inom yrket (a.a.). Majoriteten av informanterna i 

denna studie var kvinnor, det är svårt att säga om resultatet skulle sett annorlunda ut med 

annan könsfördelning eller andra informanter. I föreliggande studie finns det en stor spridning 

vad gäller ålder och år av arbetslivserfarenhet inom yrket men även som specialistutbildad. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) beskriver att just åldersfördelning och antal 

år av arbetslivserfarenhet inom yrket påverkar fenomenet att i större möjlighet belysa olika 

erfarenheter.  

 

En semistrukturerad intervju genomfördes för att förstå deltagarnas upplevelse av det valda 

fenomenet i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009, s. 43). Intervjuguiden utformades 

gemensamt vilket ansågs som viktigt eftersom båda författarna inte kunde närvara vid 

intervjuerna. Avsikten var att alla intervjuer skulle följa samma struktur och att det inte skulle 

spela någon roll vilken av författarna som intervjuade. Under utformandet av intervjuguiden 

diskuterades innebörden i frågorna och deras ordningsföljd för att minimera risken att 

intervjuerna skulle bli allt för olika. Intervjuguiden ska enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 

146) samt Danielsson (2012, s. 167) skapa en struktur i intervjun. Vid intervjutillfällena var 

intentionen att följa intervjuguidens struktur men då informanterna uppmuntrades att berätta 

om sina upplevelser av fenomenet kunde strukturen inte alltid följas exakt. Alla frågor ställdes 

om än inte alltid i ordningsföljd då deltagarna ibland besvarade frågan innan den ställts. 

Studiens författare är medvetna om att datainsamlingen kan ha påverkats då författarna 

genomfört intervjuerna enskilt. En pilotstudie med två telefonintervjuer utfördes initialt, vilka 

författarna utförde enskilt. En pilotstudie utförs då författare vill försäkra sig om att syftet kan 

besvaras genom intervjuerna (Polit & Beck, 2017, s. 624). Danielsson (2012, s. 169) skriver 

att frågorna kan behöva revideras innan intervjustudien startar, vilket även är fallet i 

föreliggande studie. Vissa frågor omformulerades för att tydliggöras och några frågor 
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behövde byta plats. Författarna ansåg att trots revideringen kunde stora delar av pilotstudien 

användas till resultatet i denna studie. 

 

Studiens författare är medvetna om de individuella skillnaderna i intervjuteknik, erfarenheten 

av detta samt att förförståelsen av fenomenet kan ha påverkat insamlingen av data. 

Telefonintervjuer gjordes eftersom författarna bor på olika orter, båda med stort geografiskt 

avstånd till den ort där studien genomfördes. I några litteraturstudier lyfts för- och 

nackdelarna med telefonintervjuer (Carr & Worth, 2001; Musselwhite, Cuff, McGregor & 

King, 2007; Novick 2008). Novick beskriver att det är en underskattad metod eftersom det 

finns förutfattade meningar att data kan gå förlorad om forskare och informanterna inte möts 

ansikte mot ansikte. Samma författare diskuterar utifrån ett flertal studier att kroppsspråket 

kan avslöja deltagarnas underliggande känslor, därför går forskaren miste om denna data vid 

detta förfarande. Ett flertal studier visar dock att denna data inte alltid är nödvändig. Vidare 

kan studierna visa att telefonintervjuer är både tids- och kostnadseffektiva (Carr & Worth, 

2001; Musselwhite et al., 2007; Novick, 2008). 

 

Då författarna till den aktuella studien är yrkesverksamma inom ambulanssjukvården finns en 

viss förförståelse i ämnet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 196-197) 

beskrivs förförståelsen bestå av teoretisk kunskap, tidigare lärdomar och fördomar. Genom att 

författarna har ett medvetet förhållningssätt och har reflekterat över sin tidigare förståelse 

minskar detta risken att resultatet påverkas. Priebe och Landström (2012, s. 46) förklarar att 

ett reflektivt förhållningssätt ökar studiens tillförlitlighet.  

 

En kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats ansågs som mest lämplig för att 

textens innehåll skulle bevaras och minimera risken att förvrängas. Genom att utföra studien 

med en lämplig metod ökar studiens trovärdighet (Petersson & Lindskog, 2012, s. 299). 

Författarna har gjort sitt bästa för att analysera texten förutsättningslöst. Ljudfilerna lyssnades 

igenom flertalet gånger vilket bidrog till en ytterligare analys som förtydligade olika nyanser. 

Transkriberingen av ljudfilerna utfördes så fort som möjligt efter intervjutillfället, tiden 

varierade dock på grund av praktiska skäl men det utfördes inom de närmsta dagarna efter 

intervjun. De transkriberade texterna lästes sedan i sin helhet av båda författarna, var för sig 

och tillsammans innan analysen påbörjades. Meningsenheter togs tillsammans ut i samtliga 

texter. Författarna kondenserade tillsammans i de första fyra texterna, därefter kände de sig så 

väl införstådda med förfarandet att fortsatt kondensering kunde göras enskilt i resterande 
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texter. Kodning, skapandet av underkategorier samt skapande av kategorier har gjorts 

gemensamt av författarna i alla texterna för att minska risken att påverka analysen. Genom att 

delar av analysen utförts gemensamt och genom att presentera citat från originaldata ökar 

resultatets tillförlitlighet och giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198). Enligt 

Polit och Beck (2017, s. 497) finns det i kvalitativa studier ingen bestämd regel för antalet 

informanter, utgångspunkten är datamättnad, vilket innebär att ingen ny information 

tillkommer i intervjuerna. När 8 intervjuer som varat mellan 17-45 minuter utförts ansåg 

författarna att datamättnad uppnåtts. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) 

är det upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart till annan eller liknande kontext. 

Författarna anser sig ha underlättat för läsaren genom en noggrann beskrivning av studiens 

samtliga delar. 

 

Konklusion 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av bedömningen stämmer inte alltid överens med 

patientens och närståendes uppfattning om patientens behov. I vissa situationer känner sig 

ambulanssjuksköterskan otillräcklig trots sina intentioner att göra gott. 

Ambulanssjuksköterskan upplever trygghet med kollegan och att det är viktigt att kunna ta 

hjälp av en jämbördig kollega vid svåra bedömningar. Det finns även en upplevelse av bra 

förutsättningar till bedömning av patientens tillstånd, dock finns det en osäkerhet i 

bedömningen om patienten kan lämnas på platsen. Riktlinjer kan vara bra, 

ambulanssjuksköterskan måste dock ha ett gott omdöme och en god förmåga att kunna skapa 

sig en helhetsbild av patienten och dennes unika situation. Riktlinjer för att bedöma patienters 

vårdbehov behöver utvecklas men än viktigare är att utveckla samarbetet med andra 

vårdgivare. 

 

För att få ett bredare perspektiv inom ämnet behövs det fortsatt forskning. Förslag till 

forskningsområden är det perspektiv som patient, närstående, läkare eller annan 

sjukvårdspersonal upplever. Samhällets resurser är begränsade och innebär att resurserna 

måste fördelas rättvist till den som har störst behov först. Från ambulanssjuksköterskans 

perspektiv finns ett behov av förbättrat samarbete mellan olika vårdnivåer för att optimera 

vården för patienterna. Detta gynnar patienter att få hjälp av rätt vårdnivå vilket ökar 

patientsäkerheten och vårdens kvalitet. Ur ett samhällsperspektiv blir det ekonomiskt 

gynnsamt när resurserna fördelas effektivare. Ett sätt lösa problematiken skulle kunna vara att 

införa en bedömningsbil. Denna skulle vara bemannad med läkare och/eller 
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specialistsjuksköterska med lämplig kompetens för att underlätta i en del av bedömningarna 

som idag görs av ambulanssjukvården och hjälpa patienten till rätt vårdnivå. Vården ska ur ett 

etiskt perspektiv värna om patientens bästa. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att göra 

bedömningen när patienten inte har något behov av ambulanssjukvård är som att gå 

balansgång på slak lina. Det innebär att bedömningen kan vara både lätt och mycket svår men 

något som definitivt kräver erfarenhet, kunskap och engagemang.  
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TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 

Till Verksamhetschefen för Ambulanssjukvården, XXXX 

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som läser 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård. Som en del i 

utbildningen ska vi skriva en magisteruppsats tillsammans. 

Studien vi planerar genomföra kommer att ha en kvalitativ ansats med syfte att beskriva 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att göra bedömningen att patienten inte är i behov av 

ambulanssjukvård. 

  

Vi avser göra telefonintervjuer med personal verksam på ambulansstationen i XXXX. Tio 

stycken ambulanssjuksköterskor kommer tillfrågas av enhetschefen om medverkan. Därefter 

kommer studiens författare att ansvara för kontakten med deltagarna. Informanterna kommer 

att få både skriftlig och muntlig information. Datainsamling kommer att ske under våren 

2017. 

  

En ansökan kommer att skickas till den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap 

vid Luleå tekniska universitet. När denna ansökan är beviljad kommer datainsamling 

påbörjas. Som en del i denna ansökan ingår bland annat ett godkännande från Er som 

verksamhetschef. Även berörd enhetschef kommer godkänna genomförande av 

examensarbete. 

Godkännande 

Härmed godkänns genom undertecknande att nedanstående studenter genomför datainsamling 

utifrån vad som ovan finns beskrivet.   
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TILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV EXAMENSARBETE 

Till enhetschefen för Ambulanssjukvården XXXX   

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som läser 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård. Som en del i 

utbildningen ska vi skriva en magisteruppsats tillsammans. 

Studien vi planerar genomföra kommer att ha en kvalitativ ansats med syfte att beskriva 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att göra bedömningen att patienten inte är i behov av 

ambulanssjukvård. 

  

Vi avser göra telefonintervjuer med personal verksam på ambulansstationen i XXXX. Tio 

stycken ambulanssjuksköterskor kommer tillfrågas av dig som enhetschef om medverkan. 

Därefter kommer studiens författare att ansvara för kontakten med deltagarna. 

Informanterna kommer att få både skriftlig och muntlig information. Datainsamling kommer 

att ske under våren 2017. 

  

En ansökan kommer att skickas till den etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap 

vid Luleå tekniska universitet. När denna ansökan är beviljad kommer datainsamling 

påbörjas. Som en del i denna ansökan ingår bland annat ett godkännande från Er som 

enhetschef. Även berörd verksamhetschef kommer tillfrågas om godkännande gällande 

genomförande av examensarbete. 

 

Godkännande 

Härmed godkänns genom undertecknande att nedanstående studenter genomför 

datainsamling utifrån vad som ovan finns beskrivet.   
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 Bilaga 3 

 

 

Informationsbrev till Deltagare i studien 

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som läser specialistutbildning med 

inriktning mot ambulanssjukvård. I denna utbildning ingår att skriva en magisteruppsats i 

vilken du nu är välkommen att medverka. 

Bedömning är en av grundpelarna i sjuksköterskans yrkeskompetens. I ambulanssjukvården 

ställs det höga krav denna kompetens och ofta vägs patientens tillstånd mot behovet av 

ambulanssjukvård. I takt med att vårdplatserna blir färre och bedömningarna mer komplexa 

ställs högre krav på sjuksköterskans bedömning i ambulanssjukvården. 

Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att göra 

bedömningen att patienten inte är i behov av ambulanssjukvård. Du som informant i denna 

studie ska vara tillsvidareanställd eller ha ett vikariat som ambulanssjuksköterska vid 

ambulansstationen i XXXX, oberoende av kön eller ålder. Du ska ha erfarenhet av att göra 

bedömningar att patientens tillstånd inte kräver ambulanssjukvård. Din enhetschef har efter 

dessa kriterier valt ut tio stycken att tillfråga. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 

medverkan kan närsomhelst avbrytas utan att ange skäl. Betänketiden är fjorton dagar och 

medverkan till studien görs genom att fylla i bifogad samtyckesblankett. Blanketten lägger du 

tillbaka i kuvertet och förseglat skicka med internposten till: XXXX.  

En av författarna kommer sedan att kontakta dig via telefon för att boka tid för 

telefonintervjun. Intervjun kommer att spelas in och ta ungefär 60 minuter. Materialet 

kommer endast att hanteras av författarna och vi garanterar konfidentialitet, inget svar 

kommer kunna kopplas till dig som enskild individ. Intervjun kommer att transkriberas och 

analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. När studien är klar kommer den att publiceras 

i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (http://www.diva-portal.org). 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss eller vår handledare via 

telefon eller e-post. 

  

  

  

 

 

 

 

 

Student   Student   Handledare 
Tess Backman   Ronja Borg   XXXXXXX     
Leg. Sjuksköterska                                  Leg. Sjuksköterska                              XXXXXXX 

XXX-XXX XX XX  XXX-XXX XX XX  XXXXXXX 
tesbac-6@student.ltu.se                                 ronbor-6@student.ltu.se            XXXXXXX  
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Samtyckesblankett 

 

Denna blankett innebär ett samtycke om medverkan i studien som avser att undersöka 

upplevelsen av bedömning när patienten inte är i behov av ambulanssjukvård. Din medverkan 

består av en telefonintervju. Om du skulle vilja delta i detta examensarbete ber vi dig att 

besvara denna svarstalong och skicka den i förslutet kuvert med internposten. 

[ ] Jag önskar att delta i examensarbetet 

  

[ ] Jag är intresserad att delta i examensarbetet och önskar att ni personligen kontaktar mig för 

mer information om examensarbetet 

  

[ ] Jag godkänner att författarna tar kontakt med mig efter intervjun vid eventuella behov av 

förtydligande 

  

Namn:_______________________________________ 

  

Underskrift:__________________________________ 

  

Telefonnummer:_______________________________ 
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Intervjuguide  
 

Kön? ____ Antal arbetade år som legitimerad sjuksköterska?___  

Antal arbetade år inom ambulanssjukvård?____  

  

Beskriv så utförligt som möjligt Dina personliga tankar och erfarenheter. 

Fråga 1. Vilka är dina upplevelser av att som ambulanssjuksköterska bedöma om en patient inte har 

behov av ambulanssjukvård? 

Fråga 2. Vad har du för erfarenhet av att göra bedömningen att patienten inte är i behov av 

ambulanssjukvård? 

Fråga 3. Hur upplever du att det är att göra bedömningen att patienten inte behöver ambulanssjukvård? 

Fråga 4. Vem fattar beslutet att patienten inte har något ambulansbehov? 

Kan du beskriva dialogen känslomässigt mellan dig, kollegan och patienten? 

- Vilka känslor väcker dialogen?  

- Hur känns det för dig om du och din kollega tycker olika om beslutet? 

Fråga 5. Kan du beskriva känslan av att fatta beslutet att patienten inte behöver ambulanssjukvård? 

Fråga 6. Kan du beskriva ett tillfälle när du bedömt och informerat patienten att inget ambulansbehov 

föreligger och du blev känslomässigt berörd? 

- Vad hände? 

- Vad tänkte du? 

- Hur kom du fram till beslutet? 

- Tvivlade du över beslutet? 

- Ångrade du ditt beslut?   

Fråga 7. Kan du beskriva något tillfälle när beslutet kändes svårt? 

- Vad var svårt? 

- Hur kände du efteråt? 

- Kände du i efterhand att du skulle ha handlat på ett annat sätt? 

Fråga 8. Kan du beskriva en situation när bedömningen att patienten inte är i behov av 

ambulanssjukvård som kändes bra? 

- Vad kändes bra? 

- Hur kände du efteråt? 

Fråga 9. Finns det någonting som skulle underlätta för dig i din bedömning och ditt handlande kring 

beslutet när patienten inte är i behov av ambulanssjukvård? 

Fråga 10. Har du någonting mer du vill berätta? 
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