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Abstrakt 
Tidigare forskning visar på att utvecklingen inom sjukvården har gått snabbt, 

framförallt prehospitalt. De tekniska lösningarna har utvecklats och det finns 

många gånger datorer både fram och bak i dagens ambulanser som har ersatt de 

traditionella pappersjournalerna. Forskning pekar på åldersfaktorer och tidigare 

datorkunskap som faktorer som påverkar hur väl nya system mottagits. 

Patientsäkerheten, tydligheten och enhetligheten framhålls i nutidens 

journalsystem samtidigt som den eventuella dehumaniseringen kring 

omvårdnaden lyfts fram i och med teknikens framfart. Få studier beskriver hur 

ambulanspersonal upplever de nya journalsystemen prehospitalt en tid efter 

införandet. Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser 

av att arbeta med digitala journalsystem prehospitalt. En kvalitativ ansats valdes 

och personliga intervjuer genomfördes. Åtta ambulanssjuksköterskor deltog i 

studien och intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen resulterade i 7 kategorier. Studiens frågeställningar blev resultatets 3 

huvudrubriker. Huvudrubrikerna var ”Ambulanssjuksköterskans upplevelse av 

den prehospitala journalföringens utveckling”, ”Ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av dagens digitala journalsystem” och ”Ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av det patientnära arbetet”. I resultatet framkom att 

ambulanssjuksköterskor såg en negativ påverkan på det patientnära arbetet sedan 

införandet av digitala journalsystem som kopplades till utökade åtgärder och 

undersökningar. Patientsäkerheten hade förbättrats sedan införandet av 

standardiserat och strukturerat omhändertagande. Möjligheter för 

ambulanssjuksköterskorna att påverka utvecklingen kring det digitala 

journalsystemet skulle leda till underlättande av arbetssätt. Förutom nöjda 

ambulanssjuksköterskor skulle det ge en positiv påverkan för patienten i form av 

tid och omhändertagande. Vidare forskning kring utvecklingen av de digitala 

journalsystemen behövs för att kunna följa hur det påverkar patienten, vårdaren 

och den prehospitala verksamheten. 
 

Nyckelord: Ambulanssjuksköterskor, digitala journalsystem, dokumentation, 

innehållsanalys, omvårdnad. 

Keywords: Ambulance nurses, electronic health records, documentation, 

content analysis, nursing care. 
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Bakgrund 

Betydelsen av dokumentationen och journalföringen 

Bristande kommunikation är en av de främsta orsakerna till varför vi ser negativa händelser 

inom hälso- och sjukvården. Vid överrapportering från ambulanssjuksköterskan till triage-

sjuksköterskan på akutmottagningen är det inte ovanligt att viktig information riskerar att 

försvinna, dels beroende på bristande överrapportering men även på grund av bristande 

dokumentation (Shelton & Sinclair, 2016). 

 

Det finns en ökad risk för en dehumanisering i vården kopplat till den medicintekniska 

framfarten, att det kan medföra att vårdpersonalen tappar mycket av den patientnära fokusen i 

förmån för de nya informationstekniska lösningarna. Risken finns att vi väljer den väg som är 

lättast, då de tekniska lösningarna oftast kräver mindre engagemang från sjuksköterskans sida. 

Detta motsäger sig kärnan i omvårdnad, där god omvårdnad ofta förknippas med närhet och 

interaktion. Den medicintekniska utvecklingen har bidragit till förbättringar i vården men 

riskerar att ta tid från det patientnära arbetet (Sävenstedt & Florin, 2015, s. 248–249).  

 

Utvecklingen av prehospital journalföring  

Inom akutsjukvården ställs det krav på dem som skall prioritera, dvs. triagera patienter. De 

behöver ha bred kunskap och erfarenhet om olika sjukdomstillstånd. Redan efter lite 

information och utan givna diagnoser skall beslut fattas kring den fortsatta vården och 

behandlingen (Ganley & Gloster, 2011). RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment 

System) är ett system som allt fler akutverksamheter arbetar efter idag. RETTS-A används vid 

bedömning av vuxna patienter och RETTS-P används vid bedömning av barn. RETTS är väl 

inarbetat i Sverige och finns i cirka 95% av landstingen. Modellen bygger på att man vid det 

initiala mötet med patienten bedömer vitalparametrar, tar en strukturerad och standardiserad 

anamnes, bedömer den aktuella besöksorsaken, samt aktuella symtom hos patienten. Detta ger 

tillsammans en indikation för hur man vidare skall bedöma och behandla patienten, ett så 

kallat beslutstöd och omvårdnadsprocess (Predicare, 2017). 

 

Den prehospitala sjukvården utvecklas snabbt med allt mer tekniska lösningar som kommer ut 

på marknaden. Ett exempel på detta är de tjänsteplattformar som möjliggör att övervakning av 

vitala parametrar och patientdata i realtid kan överföras till olika vårdgivare inom de olika 

landstingen. FRAPP, Framtidens prehospitala plattform, innefattar en central server, en 
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databas samt övrig teknisk utrustning ute på de prehospitala enheterna. I den tekniska 

utrustningen i ambulansen finns en främre dator där navigation och kartstöd, statushantering 

och sjukvårdsledning ingår. I den bakre datorn hanteras aktuell patientjournal samt att tillgång 

till olika omvårdnadsåtgärder såsom behandlingsriktlinjer och checklistor finns tillgängliga. 

Utöver detta finns en modul kopplat till detta som registrerar patientens vitala parametrar 

såsom NIBP, SPO2, HF, ETCO2 och EKG (Almgren, Lindström & Mehran Rad, 2016, s. 

241–242).  

 

Internationellt kan man se att den prehospitala dokumentationen gått framåt och de 

elektroniska journalsystemen ersätter de traditionella pappersjournalerna. Elektroniska 

dokumentationssystem har införts på fler ställen och anses ha en betydande roll då det på 

många platser har gjort det möjligt att genom införande av patientens vitala parametrar, kan 

ses och tolkas på mottagande enheter så som akutmottagningen, vårdcentraler, andra 

ambulanser, innan radio- eller telefonkontakt har tagits (Demers et al., 2013: Taka-aki et al., 

2016). Det har bidragit till att fler vitalparameterar rapporterats in till den mottagande enheten 

(Taka-aki et al., 2016) och en ökad säkerhet, då tidigare pappersjournaler ansågs vara mer 

inkompletta men även då digitala journalsystemet sänds via krypterande närverk till andra 

enheter. Inom katastrofmedicin har digitala journalsystem haft en viktig roll där journaler 

tidigare utgjordes av pappersjournaler samt radiokommunikation med mottagande enhet som 

hade en tendens att försvinna och ej var säkert (Demers et al., 2013). 

 

Den prehospitala sjukvården kan även innefatta fältsjukvården. Den digitala journalföringen 

har bidragit med säkerhet då de tidigare inplastade, triageringskorten ofta var knapphändigt 

ifylld och många gånger föll bort från patienten i samband med förflyttning (Chan, Killeen, 

Griswold & Lenert, 2004: Walderhaug, Meland, Mikalsen, Sagen & Brevik, 2008). 

Triagekorten som följde med patienten innehöll patientens identitet, skademekanism och 

utförd behandling och förutom risken med att dessa kom bort så hade mottagande enheter inte 

möjlighet att förbereda och läsa på om patienten innan deras framkomst (Walderhaug et al., 

2008). Tidigare dåliga erfarenheter av större olyckor har bidragit till att den digitala 

journalföringen idag har utformats så att patientens vitalparametrar och fynd tydligt kan 

dokumenteras enligt A-E, det vill säga A-luftväg, B-andning, C-cirkulation, D-medvetande 

och E-helkroppsundersökning (Chan et al., 2004: Walderhaug et al., 2008).  
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Upplevelse av att arbeta med digital journalföring 

Sjukvårdspersonal upplever olika hinder till införandet av digitala journalsystem, där bland 

avsaknaden av tid till dokumentation (Landman, Lee, Sasson, Van-Gelder och Curry, 2012: 

Vollmer, Prokosch och Bürkle, 2014).  En bidragande faktor kan vara att tiden som den 

digitala journalföringen kräver kan bero på bristande datorkunskap sedan tidigare (Landman 

et al., 2012: Vollmer et al., 2014: Walderhaug et al., 2008) och att det är någonting som 

successivt kan förbättras i och med att man lär känna systemet samt dess utformning 

(Landman et al., 2012).  När man väl lärt känna systemet går det snabbare att journalföra och 

göra en bedömning, vilket i sin tur ger en ökad tid för omvårdnad kring patienten 

(Chan et al., 2004: Chang, Hsu, Tzeng, Sang, Hou & Kao, 2004: Landman et al., 2012). Ett 

standardiserat och strukturerat omhändertagande i kombination med god personlig omvårdnad 

av patienten ger god kvalité i vården (Boström, Magnusson & Engström, 2012: Chang et al., 

2004). 

 

Det finns olika uppfattningar på hur väl de digitala journalsystemen fångar upp bedömningar 

och observationer som görs. Systemen är mer tidkrävande då de innefattar fler mätningar och 

observationer som skall journalföras (Landman et al., 2012) och det saknas givna 

observationer under bedömning gällande A-E som tidigare funnits i pappersdokumentationen 

(Walderhaug et al., 2008). 

 

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Travelbees (Travelbee,1963, 1964: Travelbee, 1971, refererat i Kirkevold, 2000, s.130) 

omvårdnadsteori har valts som vårdvetenskapligt perspektiv till föreliggande studie och ligger 

till grund för genomförandet. Travelbee hävdade att omvårdnad är en process där 

professionella vårdare hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att bemästra och 

förebygga upplevelser av sjukdom och lidande eller när det är behövligt, hjälper individen att 

finna en mening med dessa upplevelser. Viktiga begrepp inom teorin är människan som 

individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation (Travelbee, 1971, refererat 

i Kirkevold, 2000, s. 131). Teorin har som utgångspunkt att människan är en unik och 

oersättlig varelse och tar avstånd ifrån den generaliserande människosynen vilket författarna 

kan relatera till att alla intervjuer i kvalitativ forskning är betydelsefulla. Vikten i god 

omvårdnad ligger till stor grund i relationen mellan patienten och vårdaren och bygger på 

intresse, sympati och förståelse för den enskilde individen (Travelbee, 1963, 1964). 

Författarna ansåg att dessa aspekter också ligger till grund för en lyckad anamnesupptagning 
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och dokumentation under omvårdnadsarbetet. Mellanmänsklig relation är ett centralt begrepp 

och syftar till att sjuksköterskan och patienten kliver ur sina abstrakta roller som vårdare-

patient och istället samspelar som individer där båda visar sympati och medmänsklighet för 

varandra. Både sjuksköterskan och patienten har behov som måste tillfredsställas i en god 

relation men det är sjuksköterskans ansvar att relationen etableras och bibehålls. Relationen 

måste vara ömsesidig och ligger till grund för kommunikationen (Travelbee, 1971, refererat i 

Kirkevold, 2000, s. 134–137). Kommunikationen anses strikt nödvändigt för god omvårdnad 

och bygger på att respekt och förtroende finns mellan sjuksköterskan och patienten. När 

patienten känner sig bekväm med sjuksköterskan kan god kommunikation uppnås (Travelbee, 

1963). Det är av vikt att möta alla individer utifrån deras levda erfarenheter och 

förutsättningar. Inom ambulanssjukvården befinner sig många patienten inför skrämmande 

situationer och det är därför av vikt att en god relation kan inledas så tidigt som möjligt för en 

lyckad och innehållsrik kommunikation som ger möjlighet till god omvårdnad. Prehospitalt är 

dokumentationen en central del i omvårdnaden och med digitala journalsystem sker en stor 

del av kommunikationen med andra vårdenheter genom systemet. Det är genom 

kommunikation som data insamlas till dokumentationen. Vid ett bristfälligt samtal eller 

dokumentation riskerar viktiga aspekter att falla bort i anamnesen. 

 

Rational 

Dokumentation och journalföring blir alltmer viktig i dagens sjukvård och är idag mer 

omfattande än tidigare. Patienter är idag mer benägna att se sina rättigheter och ta del av sin 

patientjournal vilket ställer krav på en god dokumentation. De medicintekniska apparaterna 

får en alltmer central roll och risken för dehumaniseringen i omvårdnaden ökar. Nya digitala 

journalsystem införs och det finns forskning som beskriver dess för och nackdelar i samband 

med introduktion, men begränsat med forskning som beskriver hur väl de fungerar en tid efter 

införandet. Författarna vill med denna forskning belysa hur ambulanssjuksköterskor upplever 

att journalföringen har förändrats, vad som eventuellt förbättrats och försämrats. Har den 

patientnära vårdtiden i omvårdnadsarbetet påverkats och i så fall hur? Har kravet på förbättrad 

dokumentation påverkat transporttiden för patienten och har det i sin tur gett ökad belastning 

på tillgängliga resurser, ambulanser? I och med ökad kunskap om hur 

ambulanssjuksköterskan ser på journalföringen prehospitalt hoppas författarna på att kunna ge 

feedback till de berörda enheters chefer och ansvariga för journalföringssystemet. Genom att 

låta ambulanssjuksköterskor utvärdera sitt arbetssätt hoppas författarna på att det skall göra 

dem medvetna och i och med det motivera till förbättring. Författarna vill även fördjupa sin 
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förståelse för hur den prehospitala journalföringen upplevs och tror att den kunskapen kan 

bidra till ökad integration mellan patienten och ambulanssjuksköterskan. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

digitala journalsystem prehospitalt. 

Frågeställningar:  

Hur upplever ambulanssjuksköterskan den prehospitala journalföringens utveckling? 

Hur upplever ambulanssjuksköterskan dagens digitala journalsystem?  

Hur upplever ambulanssjuksköterskan det patientnära arbetet? 

 

Metodbeskrivning  

Design 

Kvalitativ forskningsmetod har använts till denna magisteruppsats där personliga intervjuer 

har genomförts. Med kvalitativ forskningsmetod är målet att få en fördjupad förståelse för 

människors levda erfarenheter och upplevelser och genom dem producera kunskap (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 52). Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) beskriver 

intervjuforskning som ett hantverk. Den har sina egna tekniker och regler som hantverkaren 

måste lära sig att bemästra då det är svårt. Forskaren, eller intervjuaren, tolkar data och dess 

innebörd utifrån sin egen livsvärld.  

 

Kontext 

Studien genomfördes inom Landstinget Västernorrland som bestod av 9 ambulansstationer, 

där alla cirka 180 stycken som arbetade var legitimerade sjuksköterskor. Totalt fanns 17 

stycken dygnsambulanser samt 4 stycken extra ambulanser under dagtid på vardagar. Där 

arbetar man med prioritering, triagering, enligt systemet RETTS som är integrerat med 

ambulansens egna journalsystem Paratus. RETTS infördes 2013 och då journalförde 

ambulanssjuksköterskan i ambulansens journalsystem på en dator i vårdarutrymmet parallellt 

som hen journalförde enligt RETTS på ett papper som lämnades till akutmottagningen vid 

överrapportering. Under våren 2015 frångicks pappersjournaler och en integrering av RETTS 

i Paratus möjliggjorde en enda dokumentationskälla samt utskrift av den i RETTS-format på 

vald akutmottagning. Under januari 2017 infördes även RETTS-P, RETTS för barn. 
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Procedur 

Förfrågan om tillstånd för genomförande (se bilaga 1) och informationsbrev (se bilaga 2) 

skickades och godkändes av verksamhetschef samt enhetschef för respektive station. 

Enhetscheferna ombads att mejla namn och mejladress på möjliga deltagare till studien som 

passade in utifrån studiens inklusionkriterier. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle 

vara specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård, ha arbetat inom 

ambulanssjukvården i minst 3 år varav minst 1år inom sin specialitet. Kravet på arbetad tid 

var kopplat till att deltagarna skulle ha upplevt den förändring som skett inom prehospital 

dokumentation. Totalt erhöll 17 ambulanssjuksköterskor informationsbrevet (se bilaga 2) per 

mejl, varav 8 st valde att delta. De som var intresserade av att delta svarade per mejl eller 

telefon. Tid och plats bestämdes gemensamt mellan deltagaren och en av författarna som var 

den som genomförde respektive intervju. Innan intervjuerna genomfördes gavs information 

om studiens syfte igen och deltagarna signerade ett samtyckesbrev om deltagandet. 

 

Deltagare 

Undersökningsgruppen bestod av 8 specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot 

ambulanssjukvård. Deltagarna var fördelade på stationerna Sundsvall, Härnösand, Ånge, 

Stöde och Kramfors. Undersökningsgruppen bestod av 4 kvinnor och 4 män, de var i 

varierande åldrar mellan 29 och 60 år (md: 40,5 år) och hade arbetat inom 

ambulanssjukvården mellan 4 och 38 år (md: 12,5 år). Urvalet skedde genom 

bekvämlighetsurval där personerna arbetade inom undersökningsområdet, Landstinget 

Västernorrland, och gav författarna möjlighet till att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. 

 

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes under våren 2017 och spelades in med hjälp av en 

inspelningsapplikation på intervjuarens mobiltelefon. Till intervjuerna användes en 

intervjuguide (se bilaga 3) som innehöll inledande frågor med syfte att få fram kön, ålder, 

erfarenhet och utbildning som följdes av studiens huvudfrågor som följdes upp med 

följdfrågor. Syftet med intervjuguiden var att ge författaren stöd i att ställa frågor till 

deltagaren som svarade till studiens syfte (Polit & Beck, 2012, s. 537). Intervjuguiden hade 

testats genom en pilotintervju och den bedömdes ge svar till studiens syfte. Pilotintervjun 

inkluderades inte i studien. Intervjuerna tog cirka 25 till 60 minuter (md: 41min) att 

genomföra i bandad tid vilket gav författarna en innehållsrik och fyllig data. Intervjuerna 

avslutades med att deltagaren fick utrymme för reflektion och egna tankar i ämnet.  



  10  

Dataanalys  

Kvale och Brinkmann (2014, s. 253) hävdar att en vanlig kritik till intervjuanalyser är att olika 

tolkare hittar olika innebörder i samma text. Men författarna ser detta som en möjlighet att 

man på så vis kan få fram den manifesta, textnära innehållet av det som sades i intervjuerna. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant var för sig i ett word-

dokument av den av författarna som genomförde intervjun. Författarna läste alla intervjuer 

upprepade gånger för att få ett helhetsintryck av innehållet. Efter det har meningsbärande 

enheter plockats ut och sedan har en kondensering genomförts för att få fram kärnan i textens 

innehåll samtidigt som texten minskat. De kondenserade meningarna har sedan kodats. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver meningsbärande enheter som ord, meningar eller 

stycken som innehåller data som kan relatera till varandra genom sitt innehåll och 

sammanhang. Koderna sorterades sedan gemensamt av författarna efter studiens tre 

frågeställningar. Koderna analyserades under respektive frågeställning av båda författarna där 

de sorterades efter likheter och olikheter och gav uppkomst till kategorier. Under 

frågeställningen Ambulanssjuksköterskans upplevelse av den prehospitala journalföringens 

utveckling fann författarna 2 kategorier. Under frågeställningen Ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av dagens digitala journalsystem fann de 3 kategorier och under 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av det patientnära arbetet fann man 2 kategorier. Totalt 

fann författarna 7 kategorier, inget tema framkom under processen och därför beslöt 

författarna att presentera resultatet efter studiens 3 frågeställningar. Nedan ses exempel på hur 

författarnas analysprocess genomförts (Tabell 1). 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

Meningsbärande enheter Kondenserad mening Kod Kategori Frågeställning 

Så pappersjournaler.. jag tycker 

inte det finns någon fördel, det 

blir mycket sämre journaler, man 

skriver mycket mindre och.. jaa 

man missar mycket mer 

dokuemtationsmässigt 

Ingen fördel med 

pappersjournaler, man 

skriver mindre och 

missar mycket 

dokumentationsmässigt. 

Skriver mindre och 

missar mycket med 

pappersjournaler. 

För- och 

nackdelar hos 

tidigare 

journalsystem 

Ambulanssjuksköt-

erskans upplevelse 

av den prehospitala 

journalföringens 

utveckling 

Journaldelen, hur ska jag säga 

det, följer själva abcde konceptet 

som ingår i både PHTLS och 

AMLS koncepten 

Journaldelen följer 

PHTLS & AMLS 

konceptens abcde 

Journalskrivning  

a-e enl PHTLS och 

AMLS 

Systemuppbygg-

nad och 

utbildning 

Ambulanssjuksköt-

erskans upplevelse 

av dagens digitala 

journalsystem 

Utan vill patienten någonting så 

då släpper man ju journalen och 

hjälper man ju dom att ändra 

läge eller.. är dom törstiga eller 

dom får mer ont ja man kan då 

kanske ehh smärtstillar direkt 

Vill patienten något så 

släpper man 

journalföringen och 

hjälper patienten. 

Patienten i första 

hand. 

Strävan efter en 

holistisk 

omvårdnad 

Ambulanssjuksköt-

erskans upplevelse 

av det patientnära 

arbetet 
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Etiska överväganden 

Studien har granskats och godkänts av etisk nämnd, disputerade lärare, vid institutionen för 

hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Efter godkännandet från etisk nämnd kunde 

skriftligt tillstånd inhämtas från verksamhetschef och enhetschefer vid respektive 

ambulansstation för genomförande av studie. I informationsbrevet samt brevet för tillstånd för 

genomförandet framkom att studien baseras på Landstinget Västernorrland. 

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 105–113) beskriver de etiska riktlinjerna inför en 

intervjuundersökning genom begreppen informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser 

och forskarens roll. Med informerat samtycke menas att de personerna som deltar i studien 

skall ha erhållits information om studiens syfte, upplägget samt eventuella risker och fördelar 

med deltagandet i studien. Deltagarna är med av egen fri vilja och kan när som helst avsluta 

sitt deltagande. Syftet med det informerade samtycket är att deltagarna skall kunna fatta egna 

beslut kring sitt deltagande samt ej kunna bli skadad. Konfidentialitet i forskningen innebär en 

överenskommelse med de deltagande om vad görs med data, vanligtvis att den ej skall 

avslöjas för obehöriga och att person ej skall kunna härledas i studiens resultat. De som deltog 

i studien erhöll information om studien både muntligt och skriftligt och ett informerat 

samtycke undertecknades av respektive deltagare. De fick information om att resultatet 

presenterades anonymt och att det ej skulle gå att härleda data till person samt att 

inspelningarna och textade data skulle förstöras efter studiens publikation. Deltagarna fick 

information om att fram till publikation förvarades data på författarnas privata mobiltelefoner 

och datorer som var lösenordskyddade och endast var tillgängligt för studiens författare och 

handledaren. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 105–113) är det av vikt i en kvalitativ 

intervjuundersökning att skydda deltagarnas integritet. Vid en kvalitativ studie så skall en del 

konsekvenser bedömas, exempelvis om deltagandet kan innebära något lidande för de 

deltagande samt om det ger några vetenskapliga fördelar. Skyldighet ligger hos forskarna att 

överväga möjliga konsekvenser för deltagarna samt för den större gruppen som de 

representerar. En risk med kvalitativa studier är att ibland kan de deltagande kan känna att de 

delat med sig för mycket under intervjun. Risken bedömde författarna som låg då deltagandet 

var frivilligt och de kunde när som helst avbryta sitt deltagande. Förståelse för hur 

ambulanssjuksköterskan ser på förändringen i den digitala journalföringen prehospitalt sågs 
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som mer värdefullt då detta ej tidigare utvärderats och kan ha betydelse både för 

ambulanssjuksköterskan samt patienten i form av tid för omvårdnaden och tid för 

dokumentationen.  

 

Resultat  

Analysen utgick ifrån studiens 3 frågeställningar och resulterade i 7 stycken kategorier. Dessa 

kategorier presenteras under respektive frågeställning vilket innefattade: 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av den prehospitala journalföringens utveckling, 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av dagens digitala journalsystem och 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av det patientnära arbetet. 

Tabell 2: Översikt frågeställningar (n=3) och kategorier (n=7) 

Frågeställningar: Kategorier 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av den 

prehospitala journalföringens utveckling. 

• Systemutveckling 

• För- och nackdelar hos tidigare 

journalsystem 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av dagens 

digitala journalsystem. 

• Systemuppbyggnad och utbildning. 

• Systemets styrkor och svagheter. 

• Utvecklingsmöjligheter. 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av det 

patientnära arbetet 

• Strävan efter en holistisk omvårdnad 

• Patientsäkerhet. 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av den prehospitala journalföringens utveckling 

Systemutveckling 

I studien framkom det att den prehospitala sjukvården i Västernorrland hade haft flera olika 

typer av digitala och analoga journalsystem under tiden deltagarna har varit verksamma i 

yrket. I samband med införandet av de digitala journalsystemen, möttes detta i början av visst 

motstånd, främst av äldre kollegor med mångårig tjänst inom prehospital verksamhet. De 

digitala journalsystemen utvecklades från ett eget system till ett integrerat system med 

akutmottagningens RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Tidigare 

skrevs RETTS-journalen på ett papper under transporten som överlämnades till 

akutmottagningens personal vid avlämnande. Därefter utgick patientansvarig 

ambulanssjukvårdare/ sjuksköterska och efterkonstruerade en ambulansjournal i en dator.  
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Vi har faktiskt varit tidigt ute i Västernorrland med digitala journalsystem.. så att, om jag 

backar.. när jag började jobba hade vi Ambutex ett gammalt ehh.. system som..var liksom 

dosmiljö, alltså textbaserat.. det var inte ett grafiskt system.. man hade en pärm med 

inplastade streckkoder och en sträckkodsläsare, en sån de har på Ica. (Deltagare nr 2) 

 

För- och nackdelar hos tidigare journalsystem 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att analoga journalsystem innebar en större risk för 

feltolkning mellan den prehospitala vården och akutmottagningen på grund av att det ibland 

kunde vara svårt att tolka vad den andra parten skrivit. Arbetsmiljön kunde påverka det 

analoga journalsystemet, tillexempel när journalen skrevs förhand under en snabb transport in 

till sjukhuset eller att pappersarken var mer känsligt för yttre påverkan. Det ställdes 

administrativa krav på sjukvården då de skulle arkiveras och patientuppföljningen blev 

svårare. Brister i sekretessen påtalades då pappersjournalerna låg framme fullt synliga och 

ibland försvann. I större utsträckning journalfördes inte all information då det glömdes bort av 

vårdaren. Analoga journalsystemet gav vårdaren mer frihet och de fick själv ta ansvar för 

vilken data som journalfördes, vilket i större utsträckning gav bristfälliga journalhandlingar då 

vissa skrev mycket mindre än andra. 

nackdelen är väl att de här pappret måste man i så fall vara försiktig med så de e ju… vi 

håller på med mycket vätskor, mycket blod, de är kräks ibland.. de är inte så roligt att sitta då 

och ha ett papper som blir helt nerblodat, de blir svårt att fylla i en sån och att lämna en sån. 

(Deltagare nr 1) 

 

Det analoga journalsystem ansågs mer driftsäkert då enbart papper och penna erfordrades och 

det fanns inte några tekniska aspekter som kunde gå fel, så som strömavbrott och brister i 

mjukvara. Det gav en bättre översikt över patientens tillstånd och de antecknade 

undersökningar och åtgärder som genomförts och överrapporteringen på akuten gick 

smidigare. 

jo fördelen var ju att dom pang på en gång så fick dom en journal så och man behövde ju inte 

tänka på att gå in i någon dator.  (Deltagare nr 4) 

 

Nackdelarna som framkom med de tidiga digitala journalsystemen var att de hade en större 

tendens till att drabbas av driftstörningar. Användarvänligheten och deras mjukvara var inte 

tillräckligt överskådlig, vilket tvingade användaren att bläddra i mjukvarans menyer för att 

hitta rätt flik för att föra in patientens vitala parametrar.  
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inte det mest stabila systemet heller, man fick inte skanna för många koder för då kraschade 

systemet.. så att.. det var ingen som utvecklade det längre.. så vi liksom tappade det systemet. 

(Deltagare nr 2) 

 

Kvalitén på journalerna höjdes i samband med införandet av de digitala journalsystemen. 

Patienterna fick svara på mer ingående frågor och sjuksköterskan fick alltmer uppgifter att 

utföra samt journalföra. Många frågor ansågs för ingående och invecklade för att vara en 

akutjournal. Parallellt med den digitala utvecklingen upplevde ambulanssjukvården ett 

paradigmskifte, ambulanserna skulle hädanefter bemannas av enbart legitimerad personal, en 

bidragande faktor till den positiva utvecklingen inom prehospital journalföring. 

de va väl kanske också med övergången till att de bara blev legitimerad personal i bilarna 

som de blev mer upp styrt också… Vi har mer att vara rädda om som legitimerad 

sjuksköterska.. det med legitimationen…att vi har nått som kan tas ifrån oss och vi har en…i 

vår arbetsbeskrivning så har vi en uppgift att journalföra och dokumentera de vi gör…och 

vad vi inte gör och varför vi inte gör saker. Så de har nog blivit mycket ordentligt på grund av 

det att de har blivit mer legitimerad personal.. (Deltagare nr 7) 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av dagens digitala journalsystem 

Systemuppbyggnad och utbildning 

Deltagarna uppgav att de arbetade med ett journalsystem som hette Paratus. Där kunde de 

samverka mellan olika instanser så som akutmottagning, SOS och blåljusenheter (polis & 

räddningstjänst), utnyttja kartstöd samt föra patientjournal. Det var ett dynamiskt system med 

en konstant struktur för alla typer av patienter, oavsett om det var en patient utsatt för trauma 

eller en medicinpatient. Man kunde ha direktkommunikation med både akutmottagningen och 

SOS genom systemet. Länets alla akutmottagningar kunde genom en akutmodul följa ärenden 

på en dator hos dem och primärvården samt slutenvården hade möjlighet att se ambulansens 

journal i deras system. Deltagarna fick utbildning i samband med införandet av det digitala 

systemet, både teoretisk och praktisk. Initialt utbildades superanvändare i systemet på lokal 

nivå som sedan hade enskilda endagsutbildningar på respektive ambulansstation där 

deltagarna fick testa på det nya systemet. Utbildningen var bra för att instruktörerna var 

medarbetare som arbetade på stationen samt att de själva fick känna på systemet. 

Utbildningen var bristfällig gällande vad som skulle framgå i journalen på ett tydligt sätt.  

Jaa en utbildning fick vi… de va att vi hade en genomgång på vad vi skulle trycka på och vad 

som va väsentligt…eller nej inte väsentligt, Hur det fungerade helt enkelt…den utbildningen 

fick vi på plats på station…de va ju en bra fråga de här, de va ju ett tag sen… tyckte jag va 
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bra, dom hade tagit det som ett patientefall så ja..den va bra..de tyckte jag faktiskt.  

(Deltagare nr 4) 

 

Systemets journaldel var uppbyggt efter AMLS och PHTLS koncepten där man dokumenterar 

efter givna strukturer och genom dem försöker få fram kärnan i tillståndet. Man arbetade 

genom triagering enligt RETTS, angav en ESS-kod (sjukdomstillstånd/besöksorsak), angav 

sjukdomshistorik, allergier och aktuell medicinering samt vitalparametrar (puls, blodtryck, 

saturation, andningsfrekvens och medvetandegrad) som man genom knapptryckningar på en 

datorskärm fyllde i systemet. Nya vitalparametrar mättes kontinuerligt under transporter och 

angavs på samma sätt genom knapptryckningar på datorskärmen bak i vårdarutrymmet i 

ambulansen. Det fanns åtgärder och undersökningar som man snabbt och enkelt kunde välja 

på skärmen så att de registrerades som händelser i patientens journal, exempel en knapp för 

12-avlednings EKG. Olika undersökningar och åtgärder fanns knutna till de olika ESS-erna, 

så kallade behandlingsriktlinjer som de följde. När de kom fram till akuten skrev de ut 

RETTS-journalen genom ett knapptryck på skärmen i bilen och den lämnades över till 

mottagande sjuksköterska för fortsatt dokumentationen och omhändertagandet med den som 

underlag. Samtidigt rapporterades muntligt enligt SBAR (Situation, bakgrund, aktuellt 

tillstånd, rekommendation). 

Vi följer AMLS… att det skall vara strukturerat, kort koncist, att ringa in huvudproblemet.. 

och ändå försöka fördjupa sig i huvudsymtomet. (Deltagare nr 5) 

När man sammanväger den där ESS-koden och dom där paramterarna då får jag ju en färg 

på patienten att den kan bli grön gula orange eller röd. (Deltagare nr 3) 

 

Systemets styrkor och svagheter 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att digitala journalsystemet gav en mer komplett journal 

och i och med att man direkt kunde journalföra de åtgärder och undersökningar man gör på 

skärmen i vårdarutrymmet så blev tiderna i patientjournalen mer rättvisa. Det ger en läsbar 

text och att dagens strukturerade journalskrivning ger en kort och koncis beskrivning av 

patientens besvär. De hade stöd för journalskrivningen i systemet då de under respektive ESS-

kods prioriteringsfärg finns symtom och mekanismer som kan påverka triageringen och 

således av vikt att fråga och få med i sin anamnes. Skärmläget där de samlade 

vitalparametrarna under en bild visades, gav vårdaren en tidig indikation på om patientens 
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tillstånd höll på att försämras. Det var smidigt att knappa in mätvärden, dokumentera och 

omhänderta patienten parallellt.   

likväl med dom här ESS-sätt patienten så får jag mycket stöd där på olika färger att det finns 

illamående eller finns det trauma mot huvudet sen några veckor och jag har glömt det i 

anamnesupptaget så blir jag hjälpt att ringa in symtomet eller händelsen.. så det tycker jag är 

en styrka i journalsystemet. (Deltagare 5) 

 

Upplevelsen var att patienterna i stor utsträckning var positiv till journalföring direkt i 

ambulansen när de förklarade för dem att de hade för avsikt att skriva i deras patientjournal. 

Data blev bättre vid parallell dokumentation och att den mottagande sjuksköterskan samt 

läkaren tog till sig av deras journal och läste den, vilket de tidigare hade saknat. Systemet 

medförde en mer enhetlig dokumentation mellan ambulanspersonalen men också med 

personal på akutmottagningen. Direktkommunikationen i systemet medförde att man slapp 

onödig telefonkontakt och verbal kommunikation. Elektroniska rapporter vid trafikolyckor 

gav inkopplade enheter möjligheter att följa händelseutvecklingen i realtid trots att de ej 

fysiskt var på plats. Uppföljningsmöjligheterna var möjligt i större utsträckning och det är 

väldigt viktigt i dagens samhälle då både vården i stort granskas på politisk nivå samt att den 

enskilde patienten i större utsträckning idag är medveten om sina rättigheter. Vid en avvikelse 

kunde man enkelt gå tillbaka för att se vad som hände, vad som sas och vad som 

genomfördes. En styrka med uppföljning för patienten, för vårdarens trygghet samt på en 

ledningsnivå då man tillexempel kan se antalet transporter som respektive ambulansstation 

gör per dygn och vad det är för typ av ärenden. 

Och sen uppföljningsmässigt.. det är en jätteviktig det.. att.. allting vi gör måste ju mätas, vi 

vill mäta hur många uppdrag vi har, vill vill mäta vilken typ av uppdrag.. ehh det sker en 

avvikelse vi vill kunna gå tillbaka och var det var som hände egentligen, vilka tider gjorde 

dom si och vad hade som för information i larmet från SOS och det ena med det andra.. allt 

det sparas ju med datajournaler. (Deltagare nr 2) 

 

En svaghet med dagens journalsystem var att de saknade möjligheter för att påbörja 

dokumentationen direkt inne hos patienten eller på skadeplats, utan detta skedde på papper 

och penna för att sedan föras in manuellt i systemet i bilen. Det medförde risker att tiderna ej 

blev korrekta eller att viktiga data och information missades. Det var tidskrävande att behöva 

bläddra mellan olika informationsflikar för att kunna journalföra på rätt område och det var 

inte lika fritt gällande dokumentationen. Det uppstod buggar i systemet i samband med 
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uppdateringar, vilket kunde påverka omhändertagandet och bidra till en ökad stress under 

transporten då man vid dessa tillfällen fick använda sig av en pappersjournal. Det var ovant 

att hantera dessa. De äldre kollegorna upplevde systemet som komplicerat och tidskrävande, 

vilket de trodde berodde på dålig tekniskt vana. Skriva på tangentbord tog längre tid. Yngre 

vårdare hade sedan tidig ålder god tekniskt vana och kunskap som medförde att det var 

enklare för dem att förstå nya system och förändringar. Oavsett ålder så innebar vana i 

systemet att det blev enklare att arbeta med, många skulle ha svårt att återgå till andra system 

idag. 

När jag kommer hem till en patient kontrolleras först platsen. Fynd som stärker misstanken 

om missbruk noteras. Sampler tas i samband med fortlöpande kontakt med patienten. 

Därefter fyller jag i från minnet, de intryck/information jag fått i av patienten i 

journalsystemet när jag sitter i bilen. Risken med detta är att jag vid en kortrestid eller om jag 

som vårdare har dåligt minne, riskerar att glömma bort vital information. (Deltagare nr 4) 

 

Ambulanssjuksköterskan berättade att det innebar en stress för hen över att hinna bli färdig 

med patientjournalen vid kortare transporter, samt alla valen som måste genomföras i 

systemet. Det kunde vara svårt att välja en ESS-kod, ett sjukdomstillstånd, på grund av 

omständigheterna och detta kunde således bidra till en stress hos deltagaren. Risken med att ej 

hinna journalföra och signera ett ärende innan de fick ett nytt gjorde att den riskerade att bli 

bristfällig när man i efterhand skulle försöka att återspegla vårdtillfället och ange tider på ett 

ungefär. De upplevde stress över dokumentationen vid vårdandet av en kritiskt sjuk patient då 

de sällan hann med att dokumentera någonting eller av andra orsaker valde att låta bli för att 

kunna fokusera på patienten. Viktig information, undersökningar eller åtgärder riskerades att 

missas i den efterkonstruerade journalen. 

Just det här om jag har en riktigt dålig patient och jag för mycket saker under resan in.. då 

kan det ju vara lätt att glömma vissa saker och då ehh det kan jag uppleva som en stress att 

jag kanske.. är orolig att jag utelämnar viktiga saker och sånt här..(Deltagare nr 5) 

 

De lägger mer vikt vid journalförandet idag än vad de gjorde tidigare. Faktorer så som 

utökade undersökningar och åtgärder, mer tvingande fält att fylla i samt vikten av god 

dokumentation var orsaker till detta. Det tog mer tid ifrån patienten men samtidigt var det till 

patientens fördel samt för vårdarens trygghet. Det var en prestige gentemot sin kollega att 

hinna färdigt med sin journal under transporten för att inte behöva stanna på akuten för att 

färdigställa den annat än att signera den. De hade erfarenhet av att personal på 
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akutmottagningar samt andra mottagningar på sjukhuset saknade kunskap om hur man hittade 

ambulansjournalerna i deras journalsystem, trots att det var sammankopplat med ambulansens 

digitala system. Relevant information för patientens hemsituation och sociala situation 

riskerades att missas. 

Går ju lite in i varandra men jag tänker liksom att på alla dom här sjukdomstillstånden så har 

man vissa medicinska undersökningar som man skall göra.. det gör ju tillexempel att det mera 

tid.. Alltid när teoretiskt arbete tar tid ifrån patienten.. det kanske inte alltid är så lyckat men 

ehh när det ser ut som det gör nu så så kanske det inte finns så mycket att göra åt den biten 

utan det måste få ta sin tid. (Deltagare nr 5) 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Deltagarna upplevde att de saknade möjligheter att påverka deras digitala journalsystem då 

återkopplingen på deras förslag upplevdes sparsam eller saknades helt . De saknade portabla 

datorenheter, likt Ipads, för att påbörja dokumentation direkt på hämtplats för att kunna ersätta 

det traditionella blocket och pennan. Det skulle ge en rättvis journal angående tider samt att 

viktiga intryck och tidiga åtgärder kunde journalföras direkt och riskerades inte att uteslutas. 

En portabel datorenhet skulle underlätta vid sjukvårdsledning då genomvindrutan-rapporten, 

METHANE (Misstänkt allvarlig händelse, exakt lokalisation, typ av händelse, hot och risker, 

ankomstvägar, numerärt antal drabbade, extraresurser som behövs) kunde lämnas direkt 

genom den. En funktion för att kunna följa knutna resurser genom denna kunde varit 

underlättande för sjukvårdsledaren i sitt arbete samt en möjlighet för akutmottagningen att 

kunna följa olyckan i realtid. 

Sen skulle man kunna ha ett system som man använder på skadeplats, så kanske nu har vi ju 

pärm idag för sjukvårdsledning, där vi jobbar med whitebord pennor på ett papper liksom.. 

det är ju bra, driftsäkert och fint, men det är ju lite omodernt när det i bilen finns en dator 

som vet precis vart alla ambulanser befinner sig ehm vi skulle kunna använda datorn till 

sjukvårdsledning lika gärna.. Sjukhuset skulle kunna ha info från skadeplats i realtid via 

akutmodulen. (Deltagare nr 2) 

 

De åberopade att systemet var mer utformat efter hur de arbetade. De saknade funktion, en 

knapp för blodtryckstagning i varsin arm och att tidsangivelsen kunde underlättas så att de 

manuellt fick ange tiden istället för de förvalda funktionerna med fem minuters intervall. 

Integration mellan ambulansens övervakningsverktyg, Core Pulse och ambulansens digitala 

journalsystem var önskvärt så att vitalparametrar per automatik lagras i patientjournalen på 

rätt tider. De ville att systemet skulle vara mer dynamiskt beroende på vad för typ av patient 
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man vårdar. Att systemet kunde ge dem stöd för vilka åtgärder och undersökningar som skall 

genomföras för respektive sjukdomstillstånd istället för att de själva får komma ihåg dessa 

eller kontrollera behandlingsriktlinjer via deras egna privata mobiltelefoner varje gång. 

Information som redan fanns i sjukhusets journalsystem, exempelvis patientens tidigare kända 

allergier och läkemedelslistor, önskades synligt i systemet. 

För om vi är inne hos en gammal människa och vi har ingen aning om.. och den kan inte 

heller formulera sig till oss vad som är fel här..och de är ju helt okej, vi ska ju se till vad som 

är nu. Men om man ska få något stöd bakifrån… ja hon kom hem igår och hon har gjort de 

och de och de kan inte den här patienten förmedla till mig, dom kanske inte har någe papper 

hem med sig hem heller och man vet ingenting. (Deltagare nr 4) 

 

De önskade synliga behandlingsriktlinjer samt läkemedelsindikationer och kontraindikationer 

som stöd, samt hjälp vid uträknade av doser på viktbaserade läkemedel. Deras vilja var också 

att systemet, efter att ambulanssjuksköterskan knappat in vissa angivna indikationer, kunde 

uppmana hen om att vitalparametrar uppfyller kriterier för särskilt larm, exempelvis ”BAS-

larm” (Tecken på svår infektion), och själv förvarna akuten utan att hen aktivt måste ringa in 

till akutmottagningen. Ambulanssjuksköterskorna önskade att det fanns ett rikstäckande 

ambulanssystem så att alla ambulanser arbetade så lika varandra som möjligt. De uttrycktes 

att primärvården borde på ett enklare sätt få tillgång till ambulansens journal då de arbetar allt 

mer med varandra. 

Tänk dig då istället när du trycker upp det här läkemedlet på skärmen så.. vet systemet vilken 

ålder det är på patienten för det har du matat in, systemet vet vilken vikt det är på patienten 

för det har du matat in, alternativt frågat om vikt om det är ett viktbaserat läkemedel.. se 

indikationer för läkemedlet skulle kunna stå där.. öhh kontraindikationer.. om du tänker dig 

preparathandboken? Delar av den informationen skulle kunna visas direkt i journalsystemet. 

(Deltagare 2) 

 

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av det patientnära arbetet 

Strävan efter en holistisk omvårdnad 

Deltagarna upplevde att det fanns en stor skillnad mellan de olika systemen och förhållandet 

mellan det patientnära arbetet och dokumentationen. Relationen var helt omkastad sedan 

införandet av det digitala journalsystemet och dokumentationen utgjorde majoriteten utav 

patienthandläggningen i jämförelse med hur det var förut. 
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Men ja men då skrev man ju i undantagsfall journalen i bilen..asså texten., man kanske skrev 

in parametrarna men man skrev inte någon text… kanske va…30% skärmtid och 70% patient 

tid. (Deltagare nr 7 

 

Förändringarna i det patientnära arbetet kunde härledas till de prehospitala 

behandlingsriktlinjerna som sedan införandet av RETTS, blivit allt mer omfattande. Detta 

medförde även en ökning i antalet minuter journalen tog att färdigställa innan ankomst till 

akutmottagningen, vilket även påverkade den totala längden av uppdraget. På så sätt 

påverkade även detta sätt hur det prehospitala omhändertagandet gick till. Då mer åtgärder 

behövde utföras medförde detta även att många ambulanssjuksköterskor valde att kvarstanna i 

hemmet eller på skadeplats för att slutföra undersökningarna. Tiden då de aktivt inte 

uppmärksammade patienten, utan ägnade tiden framför monitorn i ambulansen, hade ökat 

markant och således tiden för det prehospitala uppdraget. 

Man kommer inte igenom om man inte har gått igenom ESSen och verkligen bestämt sig att.. 

det blir tvingande åtgärder tack vare det digitala systemet, hade jag haft ett papperssystem så 

har jag ju bara kunnat genat emellanåt men det går ju inte att göra med digitalt.. det kräver 

ju vissa åtgärder. (Deltagare nr 5) 

 

Deltagarna beskrev att patienterna som vårdades prehospitalt hade alla olika 

omvårdnadsbehov, en del patientgrupper hade ett större behov av psykosocial kontakt i 

jämförelse med andra. Den förändrade patienthandläggningen upplevde många av deltagarna 

hade många fördelar för patienterna. Patienter blev positivt överraskade av den 

kompetensökning som skett i den prehospitala vården och att mycket kunde utföras på plats. 

Det kunde vara svårt för den äldre patienten att förstå varför de journalför och vidtar många 

åtgärder prehospitalt. De fick ibland kritik från patienten angående det patientnära arbetet, att 

vårdaren spenderade för mycket tid framför skärmen.  

ibland är det till och med någon som har sagt det liksom…någon grinig liten tant…ja du bara 

skriver och skriver.. och då får man liksom säga att Aa men jag brukar skriva, för då kan dom 

ju läsa allt det här direkt på akuten. (Deltagare nr 6) 

 

Dokumentation parallellt som de omhändertog patienten i vårdarutrymmet var vanligast 

förekommande, men var ibland ej möjligt eller svårt. Om patientens tillstånd krävde fullt 

omhändertagande så var fokusen självklart riktad till dem, oavsett om det var av medicinska 

eller psykosociala skäl. Det var oavsett vikten av god journalföring, alltid patienten som 

skulle vara i fokus. Både verbalt och med kroppsspråk visade de att de var intresserad för 
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patienten och dennes livssituation genom att titta, vända sig mot dem och tala till dem när de 

påkallade uppmärksamhet. Den mottagande enheten hade överseende med en icke komplett 

journal om patienten var kritiskt sjuk och deltagarna antecknade då vitala fynd på ett papper. 

Deltagarna kunde uppleva att det var skillnad på omvårdnaden för patienten beroende på 

avståndet till sjukhuset. Vid längre transporter kunde vårdaren spendera mer tid på att samtala 

med patienten vilken kunde ge denne möjlighet att komma ihåg ytterligare information. De 

upplevde att patienten ibland kunde känna sig förhörd när de hade många frågor att ställa på 

kort tid samt att de saknade tiden för att informera och förbereda patienten mentalt för vad 

som väntade inne på sjukhuset. 

näe jag dokumenterar under transport för.. ehm det finns ju diskussioner om det.. att det tar 

fokus från vården.. men är det så att patienten behöver 100% av min tid, så får patienten det, 

då dokumenterar jag sedan. (Deltagare nr 2) 

 

Patientsäkerhet 

Deltagarna berättade att i och med införandet av det nya digitala journalsystemet hade 

tvingande åtgärder införts. Det hade bidragit till att vården för patienten blev mer likvärdig 

oavsett vem som vårdar. Med tvingande åtgärder säkerställs att patienten genomgår riktade 

undersökningar och därefter får adekvat behandling. Anamnesupptaget följer en given 

struktur vilket bidrar till det enhetliga arbetssättet. Den personliga kontakten med patienten 

hade blivit något hämmad och det patientnära arbetet i vissa situationer fick läggas åt sidan i 

förmån för en mer omfattande och professionell dokumentation. Samtidigt upplevdes detta 

vara positivt för patientens framtida vårdförlopp. Det fanns olika definitioner på vad 

patientsäkert arbete innebar. Somliga ansåg att en god journalföring var den främsta orsaken 

till patientsäkerheten medans andra menade att ett aktivt patientnära arbete och samtal med 

patienten under hela vårdtillfället var av större vikt. Känslan av att vara otillräcklig inför 

patientens omvårdnadsbehov då dokumentationen var så pass omfattande framkom hos 

deltagarna.  

Tyvärr kan jag säga.. det är inte patienten som är i fokus… fast å andra sidan så är det också 

patientnytta och patientsäkerhet att det är korrekt dokumentation.. så det är ändå till 

patientens gagn. (Deltagare nr 5) 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

digitala journalsystem. Resultatet presenterades under studiens tre frågeställningar som 

innehöll totalt 7 kategorier. Författarna har således valt att diskutera utifrån samma 

kronologiska ordning. 

 

Utvecklingen av de prehospitala journalsystemen har gradvis utvecklades från 

pappersjournaler till digitala system, med förinställda valmöjligheter och funktioner. 

Nationella bedömningssystem, kartstöd och kontakter med övriga vård- och blåljusenheter 

(Polis & räddningstjänst) hade integrerats. De nya digitala systemen möttes av visst motstånd 

hos de äldre kollegorna initialt. I Baird och Boak, (2016) såg man en klar attitydskillnad till 

de digitala journalsystemen hos ambulanspersonal som tillhörde millenniegenerationen i 

jämförelse med äldre kollegor.  

 

Författarna fann att digitala journaler var lättare att tolka i jämförelse med handskrivna. 

Tidigare forskning visar på att de dagliga fel som pappersjournaler ofta medför kan härledas 

till bland annat svårläst handstil och nyttjandet av icke vedertagna förkortningar (Sullivan, 

2010, refereras i Rose, Richter & Kapustin, 2014). Författarna ser fördelarna av att man inom 

vården talar samma språk för att kommunikationen skall kunna vara så optimal som möjligt, 

för att minska risker i omvårdnadsarbetet och således för patienten. Detta poängterar även 

Travelbee (1963: Travelbee, 1971, refereras i Kirkevold, 2000, s. 134–137) i sin teori 

angående kommunikation. 

 

Studien visade att införandet av Paratus medfört en god utbildning i systemet och möjligheten 

till lokalt systemstöd på respektive station av så kallade superanvändare inom länet, samt att 

erfarenheter inom teknik och datakunskap haft en betydande roll vid inlärningen. Tidigare 

forskning visar likt vår studie på att sjuksköterskors tidigare erfarenheter i datorkunskap visat 

sig ha betydelse vid inlärningen och handhavandet av digitala journalsystem (Al-Azmi, Al-

Enezi & Chowdhury, 2009: Baird & Boak, 2016). 

 

I vår studie upplevdes det att patientens vitala status tillsammans med omvårdnadsåtgärder 

med lätthet kunde dokumenteras i systemet på rätt tid, bortsett från initiala bedömningen som 
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ofta fick återskapas i efterhand då den inte gick att journalföra digitalt i den direkta kontakten 

med patienten. I vår studie beskrev ambulanssjuksköterskorna hur det ofta tvingades använda 

papper och penna som komplement till datajournalen. På grund av att datajournalerna upplevs 

vara bristfälliga, anser vi att detta leder till hämmad produktivitet av 

ambulanssjuksköterskorna. Tidigare forskning har även visat på att digitala journalsystem inte 

förbättrar produktiviteten i jämförelse med pappersjournaler. Detta är en insikt som kommit 

efter införandet av de nya digitala journalsystemen (Hamamura, Withy & Hughes, 2017). 

Journalsystemet gav en mer komplett bild av vårdförloppet, men att det innebar en större 

komplexitet i journalföringen. Studien visade att systemet bidrog till att ge en indikation på 

om patientens tillstånd var kritiskt vilket ansågs positivt. Vår studie visade att patienter ställde 

sig positivt till journalföring under färd, men att de ofta ålades ambulanssjuksköterskan att 

förklara vikten av den.  

 

I vår studie uppgav ambulanssjuksköterskorna att de saknade möjligheter att påverka det 

digitala journalsystemet och att återkopplingen var dålig från ledningen. Detta upplever vi kan 

leda till bristande engagemang och hämmande av det vidare utvecklingsarbetet. Baird och 

Boak (2016) visar på vikten av personalens återkoppling vid införandet ett journalsystem, där 

dess deltagare fick presentera ett antal förbättringspunkter varefter dessa infördes för att 

senare utvärderas. Vår studie visade även på fördelen med systemets dynamiska uppbyggnad 

och att kontakter med högre medicinsk instans bör vara lättåtkomliga. Det fanns en önskan att 

dessa kunde förenklas samt vidareutvecklas så att mer information, så som journalhandlingar 

och läkemedelslistor lättare kunde bytas mellan sjukhus och ambulans, då vissa patienter var 

svåra att hantera prehospitalt. Enligt Unertl, Johnson och Lorenzi (2012) skulle detta gynna 

framförallt arbetet med patienter med missbruksproblematik, då ambulanssjuksköterskorna på 

ett enkelt sätt skulle kunna följa patientens tidigare vårdkontakter och eventuella 

observationer kunde uppmärksammas. Vår studie visade på att Paratus saknade möjlighet till 

direktdokumentation, vilket ofta medförde att ambulanssjuksköterskan tvingades skriva 

stödord med papper och penna. Detta anser vi leder till en dubbeldokumentation vilket vi tror 

underlättats om journalplattformen är bärbar. Detta kunde tydligt ses i en studie av Gomes, 

Hash, Orsolini, Watkins och Mazzoccoli (2016) där avdelningssjuksköterskor fick mer tid 

inne hos patienten då de slapp dubbeldokumentation. En integrering av behandlingsriktlinjer 

och beslutstöd av olika läkemedel i journalsystemet var önskvärt. Studien visar på att 

systemen visat sig plågats av diverse driftstörningar genom åren.  
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I vår studie upplevde ambulanssjuksköterskorna att journalen tog längre tid att färdigställa, 

relaterat till mer omfattande behandlingsriktlinjer och införandet av RETTS. Detta medförde 

att ambulanssjuksköterskorna ofta valde att färdigställa journalerna i ambulansen efter 

ilastning innan färd eller sittandes kvar i ambulansen i ankomsthallen innan avlastningen på 

akutmottagningen. Detta anser vi utfördes för att inte ge SOS indikationen av att de kunde ta 

ett nytt uppdrag innan journalen var sammanställd och signerad, vilket upplevdes stressande. 

Den ökade stressen att hinna klart med journalföringen upplevde deltagarna som en 

bidragande faktor till att de tvingades fokusera mer på journalen. Blicken fastnar ofta på den 

digitala skärmen vid journalföringen under färd och detta kunde få konsekvenser för de 

patienter som uttrycker ett större psykosocialt behov innan ankomst till sjukhus (Rose et al., 

2014). Vi anser att det psykosociala behovet och sympatin för patienten får åsidosättas till 

journalföringens fördel. Precis som Travelbee uttryckte ambulanssjuksköterskorna en önskan 

om att kunna ge patienten mer patientnära tid (Travelbee, 1964). Att 

ambulanssjuksköterskorna upplever stress av att inte färdigställa sina journaler innan nästa 

uppdrag, upplever vi som illavarslande då det kan leda till psykisk ohälsa hos 

ambulanssjuksköterskan. En studie gjord i Holland visade på att ambulanssjuksköterskor löpte 

större risk i jämförelse med övriga yrkesgrupper att drabbas av utbrändhet (Van der Ploeg & 

Kleber, 2003). Denna typ av stress som ambulanssjuksköterskorna i vår studie upplevde finns 

inte representerad i Bohström, Carlström och Sjöström (2017) som bland annat lyfter stress i 

samband med att inte ha kontroll över situation och stress över bristande baskunskaper hos 

sjuksköterskan. Ambulanssjuksköterskorna belyste vikten av att lägga fokus på patienten. 

Detta anser författarna är synonymt med att ”använda sig av sin kliniska blick”. Enligt 

Travelbee (1963) är en del av kärnan i god omvårdnad, då ett gott samspel mellan vårdaren 

och patienten och att ett genuint intresse bör finns hos vårdaren. Studiens deltagare kritiserade 

just detta i ny personal som ofta fokuserade mer på dataskärmen än patientens symtom. 

Linder et al., (2006) beskriver även att sjukvårdspersonal från en social synvinkel upplevde att 

de var otrevliga när de tvingades bryta ögonkontakten och ägna större tid åt datajournalen. I 

vår studie upplevdes patienter som vårdats längre prehospitalt på grund av avstånd, få mer 

patientnära fokus från ambulanssjuksköterskan i jämförelse med de patienter som hade kort 

resväg. Travelbee beskriver en mellanmänsklig relation, där den abstrakta rollen som 

ambulanssjuksköterska sätts åt sidan för att möta den enskilda individens psykosociala behov 

(Travelbee, 1971, refereras i Kirkevold, 2000, s. 134–135). Studien visar på att tiden det tar 

att journalföra har en avgörande roll i hur ambulanssjuksköterskan upplever sitt bemötande av 

patienten i ambulanssjukvården. Samtidigt pekar resultatet mot att patientnära arbetet och det 
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personliga mötet allt mer hotas i dagens prehospitala miljö och att de finns risker med att 

negligera patientens sociala behov. I en studie beskriver Sheldon och Ellington (2008) hur 

sjuksköterskor upplever ångest av att inte vara patienten nära, då planerade arbetsuppgifter 

tvingades gå före. 

 

I vår studie skiljde sig deltagarnas syn på patientsäkerheten då det fanns delade meningar 

huruvida journalföring eller den direkta patientkontakten var den mest bidragande faktorn. 

Vår studie lyfte vikten av att de digitala journalerna lättare gick att spåra, granska och följa 

upp vilket bidrog till patientsäkerheten. Rose et al., (2014) beskriver att patienter kunde känna 

frustration över att pappersjournaler ibland gick förlorade eller att information om tidigare 

besök tog lång tid att få fram. Detta kan få konsekvenser hos patienter vars tillstånd kräver att 

information om medicinsk status hittas snabbt. Den struktur som beskrivs i dagens 

journalföring anser vi gynnar patienten då lika vård ger lika behandling. Samtidigt gynnar det 

ambulanssjuksköterskan som bygger upp en rutin i sitt omhändertagande och risken att ta 

felaktiga beslut minimeras. Standardiserade och strukturerade omhändertaganden ger en god 

kvalité i vården (Boström, Magnusson & Engström, 2012: Chang et al., 2004). I vår studie 

beskrivs ambulanssjuksköterskans möjlighet att besvara frågor och vara ett stöd för patienten 

inför lång sjukhusvistelse, som allt mer bortprioriterat i förmån för färdiga frågemallar och 

styrdokument, där ambulanssjuksköterskan upplever sig som förhörsledare. Författarna anser 

att detta på lång sikt kan påverka den efterföljande vården eller i värsta fall ambulanskårens 

anseende i samhället. I Bogomolova et al., (2016) fann man att ambulanspersonalens 

möjlighet att förklara och interagera patienten leder till en ökad patientnöjdhet vilket vår 

studie också pekar på. 

 

Metoddiskussion 

Denna studie har en kvalitativ ansats och är baserad på enskilda personliga intervjuer. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 52) beskriver kvalitativa forskningsintervjuer, 

personliga intervjuer som lämplig datainsamlingsmetod för att få med beskrivande data. Målet 

med kvalitativ forskningsmetod är att få fördjupad förståelse för människors levda 

erfarenheter och upplevelser och genom dem producera kunskap. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 17) beskriver intervjuforskning som ett hantverk med sina egna tekniker och regler 

som hantverkaren måste lära sig att bemästra då den är svår. Forskaren tolkar data och dess 

innebörd utifrån sin egen livsvärld. Författarna är medvetna om svårigheterna med kvalitativ 

forskning och intervjuer som datainsamlingsmetod och båda hade sedan tidigare lite 
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erfarenhet. Författarna anser att fokusgrupper hade kunnat vara en annan 

datainsamlingsmetod som eventuellt hade kunnat ge ännu djupare svar då deltagarna fått 

möjlighet att diskutera och påminna varandra om relevant information som hade kunnat vara 

givande. Trots detta är författarna nöjda med resultatet och svaren är deltagarens enskilda 

åsikt och upplevelse vilket kan ses som en styrka. Deltagarna valde plats för genomförandet 

vilket också kan ses som en styrka. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 33) är det av vikt 

att skapa en trygg miljö för deltagaren så att denne känner sig bekväm för att kunna prata om 

personliga erfarenheter. 

 

Författarna valde att genomföra en pilotintervju först för att testa intervjuguiden och de 

bedömde att den gav bra svar som svarade till studien syfte. Kvale och Brinkmann (2014, s. 

155–157) beskriver att det är intervjuernas kvalité som kan vara avgörande för studiens 

trovärdighet och inte intervjuer i antal. Till denna studie deltog åtta stycken som frivilligt 

svarade på vår förfrågan. Författarna anser att det är en styrka att antalet är jämt fördelat 

mellan män och kvinnor, fyra vardera, samt att dessa var i varierade åldrar och 

arbetserfarenhet inom ambulanssjukvård var varierande. Intervjuerna var också i varierande 

längder mellan cirka tjugofyra minuter och en timme vilket författarna anser vara tillräckligt, 

möjligen hade fler och utvecklande frågor kunnat ställas till dem vars intervjuer var kortare. 

 

Intervjuerna analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Fördelen med att analysera på detta vis är att det ger fördjupad förståelse för 

datans innebörd, möjlighet att ta fram den underliggande meningen. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 253) hävdar att en vanlig kritig till intervjuanalyser är att olika tolkare hittar olika 

innebörder i samma text. Författarna genomförde fyra intervjuer vardera. En svaghet med 

detta kan ses då olika författare riskerar att genomföra intervjuerna olika, men författarna 

bedömde att det var möjligt eftersom de hade en gemensam intervjuguide att förhålla sig till. 

De intervjuer författaren personligen ej deltog vid, lyssnade den på genom inspelningen samt 

läste igenom den transkriberade intervjun för att få en känsla av sammanhang. Kondensering 

och kodning av data skedde enskilt av respektive intervjuare och sedan så sorterades de 

gemensamt under respektive frågeställning och analyserades därefter till kategorier. 

Författarna ser en styrka i analysprocessen med att de gemensamt genomförde sorteringen av 

koder samt kategoriseringen. Möjlig risk för olikheter i kodning då den processen skedde 

enskilt, men författarna anser att dessa risker har minimerats genom att den andre författaren 

läst allt material först själv och slutligen gemensamt. Inspelningarna av intervjuerna skedde 
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via applikationer på författarnas mobiltelefoner och detta fungerade utan bekymmer, 

ingenting krånglade. I resultatet återfinns intervjucitat som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 330–332) ger läsaren en känsla av kontexten under intervjusamtalet och styrker 

analysen och således resultatet. 

 

Om studien kan upprepas med likvärdiga deltagare i liknande sammanhang ökar studiens 

tillförlitlighet av resultatet (Polit & Beck, 2012, s. 175). Detta resultat gällande deltagarnas 

upplevelser kan överföras till verksamhet som befinner sig under liknande omständigheter. 

Upplevelserna mellan deltagarna var i stort lika, oberoende vilken typ av station, stads- eller 

glesbygdsstation. En begränsning med studien var att den endast genomfördes inom ett 

Landsting där samma system användes. En styrka med detta anser författarna är att den bör 

kunna påverka den verksamhet som undersökts samt att upplevelserna som belyses kan 

appliceras på liknande vårdverksamhet. 

 

Konklusion 

Resultatet speglar en önskan om att de digitala journalsystemen skall vara ett stöd för 

användaren och en frustration över bristande feedback och önskemål inte återkopplats från 

ledningen. Den tänkbara anledningen till detta tror författarna kan vara allt från ekonomiska 

orsaker, till rent av juridiska i form av upphandlingar. Författarna ser dock en klar 

förbättringspotential i utvecklingsarbetet av de digitala journalsystemen. Förslag till 

förbättringar skulle kunna vara länstäckande arbetsgrupper vars tillika uppgift är att 

kontinuerligt samla in synpunkter, förbättringsåtgärder samt rapporter om olika driftstörningar 

genom mail eller aktiva enkätundersökningar.  

 

Författarna anser att resultatet kan få samhällskonsekvenser i form av längre prehospitala 

uppdrag, dvs. utökade åtgärder och undersökningar som leder till utökad journalföring, vilket 

i teorin skulle innebära fler upptagna ambulanser. Då det framkom att uppdragen tar längre tid 

jämfört med tidigare, anser författarna att en förändring i antalet prehospitala resurser i form 

av fler ambulanser i drift samt inkluderad besättning i form av legitimerad 

sjuksköterskepersonal skulle möjliggöra en förbättring av den stress många 

ambulanssjuksköterskor upplever. Författarna kan således se risker med att patienter som är i 

behov av akut sjukvård tvingas vänta på grund av de längre prehospitala vårdtiderna. Utöver 

samhällskonsekvenserna anser författarna att denna stress hos ambulanssjuksköterskorna, som 
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således upplevs slitas mellan god omvårdnad och tillgänglighet mot SOS och samhället, i 

förlängningen riskerar den personliga hälsan hos ambulanssjuksköterskorna. 

 

Vidare forskning inom området är högst relevant då digitaliseringen inom såväl prehospital 

som hospital sjukvård snabbt går framåt. Ny forskning bör belysa såväl användarperspektiv 

som patientperspektiv och kan bestå av både kvalitativa och kvantitativa studier. Förslag på 

kvalitativa studier kan vara vidare intervjustudier men även intervjuer i fokusgrupper. Precis 

som Travelbee poängterar i sin omvårdnadsteori bygger god kommunikation på samspelet och 

interaktionen mellan patienten och vårdaren (Travelbee, 1963, 1964). Risken finns att vi i 

slutändan glömmer en av hörnstenarna i vår yrkesroll som sjuksköterska dvs. att omvårdnaden 

bygger på att se människan som en helhet. Författarna upplever att den tekniska framfarten 

möjliggör genvägar i omvårdnaden där risken finns att vi väljer den enkla vägen, dvs. förlitar 

oss mer på digitala mätvärden och bedömningssystem framför den kliniska blicken och 

förmågan till medmänsklig relation. 
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Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschef 

                      
Luleå tekniska universitet         
Institutionen för hälsovetenskap   
Avdelningen för omvårdnad  
  
Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie  
Hej!  
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård. I 

utbildningen ingår ett examensarbete som ska utföras under våren. Vi har valt att skriva om erfarna 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskors erfarenheter av den elektroniska journalföringen 

prehospitalt.   
 
Dokumentation inom sjukvården blir alltmer viktig och olika system tas fram för att underlätta och 

förbättra journalföringen både på sjukhus och prehospitalt. Tidigare forskning visar på att inställning 

till nya system dels är beroende på individens förutsättningar och intresse för teknisk utveckling samt 

tiden som går åt/krävs för den. Tidigare forskning i den prehospitala dokumentationen belyser främst 

olika systems fördelar respektive nackdelar i samband med introduktionen i verksamheten men väldigt 

lite forskning finns för att utvärdera hur väl systemen faktiskt integreras i vården. Har journalföringen 

effektiviserats eller spenderar vi idag mer tid åt journalföring inom prehospitala vården och vilka 

påverkas i sådana fall av detta? 
 
Vi vill med detta informationsbrev fråga Dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid Din enhet. 

Om godkännande ges kommer enhetschef kontaktas för förfrågan och hjälp att vidareförmedla 

medföljande informationsbrev samt vår förfrågan till specialistutbildade ambulanssjuksköterskor om 

deltagande i intervju. Vi kommer behöva rekrytera 1-2 deltagare/station från ambulansstationerna 

Härnösand, Stöde, Sundsvall, Ånge och Örnsköldsvik. Deltagarna ska ha arbetat inom 

ambulanssjukvården i minst tre år som legitimerad sjuksköterska och även ha arbetat som 

specialistutbildning inom ambulanssjukvård i minst ett år.  
Sjuksköterskor som vill anmäla intresse för deltagande i studien kan göra det antingen via mail eller 

per telefon på nedanstående kontaktuppgifter, och lämna skriftligt informerat samtycke till oss när vi 

ses för intervju. Vi kommer att ta kontakt med de som lämnat intresse för att stämma tid och plats för 

intervju. Intervjuerna beräknas ta cirka en till en och en halv timme per intervju och kommer inte att 

ske under arbetstid.   
  
Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges.   
Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptag och hållas oåtkomliga för obehöriga. Materialen 

kommer sedan att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och sammanställas i ett resultat i 

vår magisteruppsats. Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är en publikationsdatabas och 

finns tillgänglig via universitetsbibliotekets hemsida www.ltu.se/ltu/lib. De deltagare som önskar ta 

del av resultatet kommer att få möjlighet till det.  
Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare   
Med vänliga hälsningar   

Sanna Wahlroos  

Leg. Sjuksköterska.  

Mail:Sanwah-6@student.ltu.se  

Telefonnummer:073 84 666 58  

 

Stefan Westman  

Leg. Sjuksköterska.  

Mail:Wesset-6@student.ltu.se   

Telefonnummer:073 72 029 97  
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Handledare   
Eija Jumisko  
Leg sjuksköterska, universitetslektor. Avdelning för omvårdnad. 
Luleå Tekniska Universitet   
Mail: Eija.Jumisko@ltu.se  
Telefon: 0920 49 30 34  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  34  

Svarsblankett 

Godkännande för genomförande av studie på utvald enhet 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras  
 

vid …..................................................................... 
samt att verksamheten tar ansvar över personalen och dess deltagande i studien. 
 
 
 
 

Underskrift: …................................................................................................................ 
 
 

Namnförtydligande: ........................................................................................................ 
 
 

Befattning: ...................................................................................................................... 
 
 

Datum: …........................................................................................................................ 
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Bilaga 2 Till deltagare 
 

                                    
Luleå tekniska universitet   
Institutionen för hälsovetenskap   
Avdelningen för omvårdnad  
  
Förfrågan om deltagande i intervjustudie  
Hej!  
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård. I 

utbildningen ingår ett examensarbete som ska utföras under våren. Vi har valt att skriva om erfarna 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskors erfarenheter av den elektroniska journalföringen 

prehospitalt.  

 
Dokumentation inom sjukvården blir alltmer viktig och olika system tas fram för att underlätta och 

förbättra journalföringen både på sjukhus och prehospitalt. Tidigare forskning visar på att inställning 

till nya system dels är beroende på individens förutsättningar och intresse för teknisk utveckling samt 

tiden som går åt/krävs för den. Tidigare forskning i den prehospitala dokumentationen belyser främst 

olika systems fördelar respektive nackdelar i samband med introduktionen i verksamheten men väldigt 

lite forskning finns för att utvärdera hur väl systemen faktiskt integreras i vården. Hur upplever vi 

dagens digitala journalsystem och har den påverkat omvårdnaden för patienten i något avseende? 
 

Vi vill med detta informationsbrev fråga Dig om deltagande i en intervju. För att kunna delta i studien 

ska Du ska vara legitimerad sjuksköterska och ha arbetat i minst tre år inom ambulanssjukvården som 

legitimerad sjuksköterska, samt ha en specialistutbildning inom ambulanssjukvård och i den titeln 

arbetat minst ett år inom ambulanssjukvård. Vid intresse om deltagande i studien kan anmälan göras 

via mail eller per telefon, var god se kontaktuppgifter nedan. Vi kommer sedan kontakta Dig och 

stämma tid och plats för intervjun efter Ditt önskemål. Intervjun beräknas ta ca en till en och en halv 

timme och kommer inte att ske under arbetstid.  

 
Informerat samtycke lämnas i samband med intervjun. Det innebär att Ditt deltagande är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan att några skäl behöver anges. Intervjun kommer att spelas in med 

ljudupptag och materialet kommer att avidentifieras och hållas oåtkomligt för obehöriga. Intervjuerna 

kommer sedan att analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och sammanställas i ett resultat i 

vår magisteruppsats. Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är en publikationsdatabas och 

finns tillgänglig via universitetsbibliotekets hemsida på www.ltu.se/ltu/lib. De deltagare som önskar ta 

del av resultatet kommer att få möjlighet till det. De inspelade intervjuerna kommer att hållas 

oåtkomliga för obehöriga och raderas efter att magisteruppsatsen är sammanställd.  
  
Vid funderingar, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare   
Med vänliga hälsningar  
  

Sanna Wahlroos  

Leg. Sjuksköterska.  

Mail:Sanwah-6@student.ltu.se  

Telefonnummer:073 84 666 58  

 

Stefan Westman  

Leg. Sjuksköterska.  

Mail:Wesset-6@student.ltu.se   

Telefonnummer:073 72 029 97  
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Handledare   
Eija Jumisko  
Leg sjuksköterska, universitetslektor. Avdelning för omvårdnad. 
Luleå Tekniska Universitet   
Mail: Eija.Jumisko@ltu.se  
Telefon: 0920 49 30 34  
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Svarsblankett för deltagande i intervjustudie 

Informerat samtycke 

 
  

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

  

Jag vill gärna ha mer information om studien:  
  
  

Jag önskar delta i studien:  
 
 
  

Namn: …........................................................................................................................... 
 
 

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

E-post: ….......................................................................................................................... 
 
 

Datum: …......................................................................................................................... 
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Bilaga 3 Intervjuguide  
Intervjuguide 

Författaren inleder kort med att informera om studiens syfte samt att deltagandet är helt 

frivilligt och att den intervjuande när som helst utan vidare förklaring kan avbryta sitt 

deltagande. Endast forskarna känner till individens identitet och i data kommer att 

avidentifieras och efter att studien har publicerats kommer all data från intervjuerna att 

förstöras. 

Intervjun startar sedan med: Intervju nummer………….. och intervjuperson numer……….. 

Inledande frågor: 

1. Är du en man eller en kvinna? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vilken station inom LVN arbetar du på? 

4. Hur länge har du arbetat där? 

5. Har du någon annan/tidigare erfarenhet från ambulanssjukvården? 

6. Har du en specialistutbildning inom ambulanssjukvård/ambulanssjuksköterska? 

7. Har du genomfört någon kurs eller utbildning inom datorkunskap? 

-När i så fall? 

-På vilken nivå var den i så fall? 

Huvudfrågor: 

8. Hur ser den prehospitala dokumentationen i ert landsting ut idag, kan du berätta för mig? 

9. Hur såg systemet ut innan? 

10. När det digitala systemet infördes, fick ni då någon utbildning? 

-Vad var det i så fall för typ av utbildning? 

-Hur upplevde du den? 

11. Kan du berätta hur ni tidigare dokumenterade prehospitalt för mig? 

12. Vad finns/fanns för fördelar med respektive dokumentationssätt?  

13. Vilket dokumentationssätt föredrar du?  

-Kan du motivera varför? 

14. Hur upplever du som ambulanssjuksköterska att ert dokumentationssystem fungerar? 

15. Om du skulle uppskatta, väldigt grovt, hur lång tid en ambulanstransport tar hos er? Från 

patienten/skadeplatsen till sjukhus. 

16. Vill du berätta lite för mig om hur din dokumentationstaktik ser ut under ett vårdtillfälle? 

-Dokumenterar du under transporten? På akuten? 

17. Finns det några ändringar du skulle vilja göra i ert system eller arbetssätt idag? 

18. Hur tycker du att dagens dokumentationssystem har utvecklats?  

-Upplever du det mer tidseffektivt? 

-Utveckla varför?  

-På vilket sätt? 

19. Upplever du någon gång stress över dokumentationen? 

-Vad för typ av stress?  

-Inför vad/varför? 

20. Om du skulle uppskatta din fördelning av tiden med patienten och tiden för 

dokumentation, hur ser den fördelningen ut under en ”normal” ambulanstransport? 
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21. Är du nöjd med den fördelningen eller finns det någonting du skulle vilja ändra på? 

- Förslag på hur i så fall?  

22. Har den fördelningen förändrats på något sätt i och med införandet av digitala 

journalsystem? 

23. Har du någonting du vill tillägga i ämnet? 

Exempel på ytterligare följdfrågor: 

1. Kan du utveckla?  

2. Vad menar du?   
3. Skulle du kunna ge några exempel?  
4. Hur tänker du då?  
5. Kan du förklara mer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


