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Abstract 

Patient trust in the prehospital chain of care –  

Appropriate care for patients with primary care needs 

 

Aim: To investigate whether a new care-model can be introduced – in which patients with 

primary care needs and not in need of hospital emergency department care can be referred 

directly to a healthcare centre – and respond to the patient’s need of trust and patient safety.  

Methods: The four sub studies employ different methods: three are quantitative with 

varying approaches and one is qualitative. Sub study I is a retrospective explorative register 

study. Sub study II is an instrument development study. Sub study III is an exploratory 

randomized controlled trial. Finally, sub study IV is a hermeneutic lifeworld study based on 

interviews  

Main results: Sixteen percent of the patients to whom an ambulance was allocated could 

have received care at a healthcare centre instead of an emergency department. They were 

slightly younger and healthier as regards their histories, but were found at all priority levels 

and with almost all symptom codes. Patient trust in care did not differ regardless of 

whether they were cared for at a healthcare centre or at the emergency department. 

However, 59 patients of 188 overall (31%) fulfilled one or more of the given criteria for 

potentially reduced patient safety. The phenomenon of trust does not automatically involve 

medical care. However, attention to the patient’s lifeworld in a professional caring 

relationship enables the patient to trust the caregiver and the healthcare environment. It is 

clear that the “voice of lifeworld” enables the patient to feel trust. 

Conclusion: One in six patients allotted an ambulance may get taken to primary 

care instead of the hospital emergency department. These patients are found at all priority 

levels and in most of the symptom codes.  An instrument has been developed that measures 

patient trust in the prehospital chain of care (Study I). The instrument has proved to be 

useful in this patient group and is based on two dimensions: Credibility and Accessibility 

(Study II). Patients’ trust in the prehospital care chain proved to be high and bore no 

relation to where they received care. Patient safety, on the other hand, appeared to be 

limited in view of the fact that an excessive proportion of patients were exposed to 

potential patient safety risks (Study III). Communication that appeals to a patient's 

lifeworld increases the opportunities for understanding and participation. In all, lifeworld 

communication creates trust in care at the right level of care as well as in care relationships 

and the healthcare environment (Study IV). 

 

Keywords: Ambulance care, Caring relationship, Hermeneutics, Lifeworld, Patient safety, 

Patient trust, Primary care, Randomized Controlled Trial.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det är alltid möjligt att se den verklighet vi 
delar ur olika perspektiv. Världen är 
mångtydig och ligger öppen för skilda 
tolkningar och delade meningar” 

 

Kristensson Uggla, 2012, s 315 
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Inledning  

I forskningsprojektet Vård-på-Rätt-Vårdnivå, som har resulterat i föreliggande 

avhandling, undersöks en ny vårdmodell i samverkan mellan ambulanssjukvård 

och primärvård, där patienter som inte behöver vårdas på sjukhusbundna 

akutmottagningar, direkt erbjuds en ändamålsenlig vård inom primärvård. Målet 

med vårdmodellen är således att på snabbaste sätt hjälpa vårdsökande till 

ändamålsenlig vård. En ändamålsenlig vård innebär att den skall bygga på kunskap 

och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den enskilda patientens behov 

på bästa möjliga sätt (Socialstyrelsen 2009). Vidare att de som behöver mer 

avancerad vård får det utan att de patienter som har behov av mindre avancerade 

vård nedprioriteras. Med avancerad vård avses här vård vid skador och 

sjukdomstillstånd som exempelvis trauma, stroke och hjärtinfarkt, med mindre 

avancerad vård avses vård vid exempelvis diabetes, mindre sårskador och övre 

luftvägsinfektioner. Förutsättningarna för att uppnå målet med ändamålsenlig vård 

är att ambulanssjukvården och primärvården samverkar och samarbetar (Smits, 

Francissen, Weerts, Janssen & Giesen 2014), vilket även föreskrivs i 

kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (RAS 2012). 

Under 1990-talet var sjukhusvård den vanligaste och mest utbyggda vården. 

På senare år har däremot utvecklingen gått mot ett minskat behov av sjukhusvård 

till fördel för primärvård (WHO 2014). I takt med denna strukturförändring har 

akutsjukvården skurits ned. Vilket bidragit till att det har det blivit allt svårare för 

människor att söka vård och därmed har även patientens tillit till vården minskat 

(Norton 2014). 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka om en ny vårdmodell – där 

patienter, med ett primärvårdsbehov, som inte behöver vårdas på en sjukhusbunden 

akutmottagning, direkt erbjuds vård inom primärvård – kan svara an på patientens 

behov av tillit och patientsäkerhet. 
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Avhandlingen består av fyra delstudier (Figur 1). Delstudie I är en 

retrospektiv journalgranskning, i syfte att beskriva patienter som tilldelats 

ambulanssjukvård för primärvårdsbehov; i första hand med avseende på 

omfattningen och dessa patienters karaktäristik (Norberg, Wireklint Sundström, 

Christensson, Nyström & Herlitz 2015). För att mäta tilliten till vården utvecklas i 

delstudie II ett psykometriskt mätinstrument (enkät) (Norberg Boysen, 

Christensson, Wireklint Sundström, Herlitz, Nyström & Jutengren 2016). I 

delstudie III utvärderas vårdmodellen kliniskt i ett samarbete mellan 

ambulanssjukvård och primärvård, avseende patientens tillit till vården och 

patientsäkerhet (Norberg Boysen, Christensson, Jutengren, Herlitz & Wireklint 

Sundström 2017b). Delstudie IV, är en kvalitativ intervjustudie med 

livsvärldshermeneutisk ansats, med syfte att förklara och förstå fenomenet tillit 

såsom det erfars av patienter med erfarenhet av den nya vårdmodellen (Norberg 

Boysen, Nyström, Christensson, Herlitz & Wireklint Sundström 2017a). 

 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed/?term=Herlitz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26635215
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Figur 1. De fyra delstudiernas inbördes relationer. 

  

Delstudie I: 

Patienter med 

primärvårdsbehov som 

tilldelas ambulans: 

 Omfattning? 

 Karaktäristik? 

(Förberedande 

registerstudie) 

Delstudie II: 

Utveckla ett patient-

tillitsinstrument med 

psykometrisk standard 

 Hur kan tillit mätas? 

(Förberedande 

instrumentstudie) 

 
Delstudie III: 

Utvärdera den nya 

vårdmodellen: 

 Känner patienterna tillit till 

vårdmodellen? 

 Är vårdmodellen 

patientsäker? 

(Interventionsstudie, RCT) 

Delstudie IV:  

Patienter som erfarit den 

nya vårdmodellen:  

 Förklara och förstå tillit 

ur ett vårdvetenskapligt 

patientperspektiv  

(Uppföljande studie) 
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Bakgrund  

Avhandlingens begrepp och kontext 
Vård utanför sjukhus benämns prehospital vård och kan bland annat ske inom 

ambulanssjukvård och primärvård, med landsting och regioner som huvudmän. Det 

finns även privata vårdgivare som har etablerat sig genom upphandling eller fritt 

vårdval. Den prehospitala vårdkedjan (Suserud, Bruce & Dahlberg 2003a, 2003b) 

avser i denna avhandling fyra vårdgivare; larmcentral, ambulanssjukvård och 

primärvård (vårdcentral/jourcentral) alternativt sjukhusbunden akutmottagning. 

Larmcentralen (SOS Alarm) ägs och drivs gemensamt av staten och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) och finns i hela Sverige, dygnet runt, alla dagar 

(SOS Alarm 2016). En del regioner och landsting har själva tagit över 

utlarmningstjänsten. Ambulanssjukvård är hälso- och sjukvård och bedrivs som 

vård och behandling på plats vid olyckor eller akut och plötslig sjukdom utanför 

sjukhus (SOSFS 2009:10). Med begreppet vårdare avses i denna avhandling någon 

av de professionella vårdare som patienten möter i den prehospitala vårdkedjan, 

personligen eller via telefonsamtal. 

Ambulanssjuksköterskans uppgift är att hjälpa och hänvisa alla patienter till 

en ändamålsenlig vård vilket i den aktuella avhandlingen innebär, att hänvisa 

patienten till en så låg vårdnivå som möjligt och samtidigt upprätthålla patienttillit 

och patientsäkerhet. 

Begreppet akut härleds ofta till ambulanssjukvård, men det saknas en tydlig 

definition. Vanligt är att något upplevs som intensivt och att tiden har betydelse – 

vården skall ges snabbt och den akuta upplevelsen uppstår plötsligt (Gabrielsson, 

Lindström & Nåden 2009). Begreppet kan ha många innebörder relaterat till 

svårighetsgrad, intensitet och kombineras med andra begrepp. Det finns en rad 

användningsområden av akutbegreppet, till exempel i samband med fysiska och 

psykologiska behov likväl som omvårdnadsbehov. Andra användningsområden 

inkluderar patientklassificering samt akut- och/eller triageskalor (Brennan & Daly 
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2009). Akutbegreppet behöver således inte innebära ett tillstånd av livshotande 

karaktär. Ett akut vårdbehov i denna avhandling, avser därför ett plötsligt upplevt 

tillstånd av ohälsa, sjukdom eller skada. Med begreppet primärvårdsbehov, avses 

ett vårdbehov som bäst kan tillgodoses på vårdcentral/jourcentral, det vill säga där 

primärvård bedöms kunna ge ändamålsenlig vård i förhållande till patientens 

vårdbehov. Patienter med primärvårdbehov räknas som lågprioriterade patienter 

inom sjukhusvård. 

Enligt SKL (2011) körs fortfarande merparten av ambulanssjukvårdens 

patienter till en akutmottagning, oavsett patientens medicinska vårdbehov eller 

allvarlighetsgrad, vilket bekräftas av Carret, Fassa och Kawachi (2007) Hjälte, 

Suserud, Herlitz och Karlberg (2007a, 2007b) samt Sprivulis, Da Silva, Jacobs, 

Frazer och Jelinek (2006). Tidigare forskning tyder således på att, det finns 

anledning att anta att avancerad bedömning inom ambulanssjukvård inte utförs i 

tillräcklig omfattning. Med avancerad bedömning avses i denna avhandling att 

hänvisa patienten till ändamålsenlig vård där bedömningen baseras på individuella 

vårdbehov. Williams (2012a, 2012b), Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted och 

Kurland (2014) samt Wihlborg, Edgren, Johansson och Sivberg (2017) 

argumenterar för att avancerad bedömning inom ambulanssjukvård kan 

möjliggöras med erfarna och specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. 

 
Lagstiftning 
Sveriges invånare har rätt till en säker, trygg och tillgänglig vård både på och 

utanför sjukhus (SFS 1982:763). Målet för all hälso- och sjukvård är en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet 

av hälso- och sjukvård skall ges företräde (SFS 1982:763/1997:142). Patientlagen 

(SFS 2014:821) syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 

främja integritet, självbestämmande och delaktighet, vilket också nämns i SFS 

1982:763/2014:822. Därutöver skall vården bygga på kontinuitet och goda 

vårdrelationer samt vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling, för att uppfylla kraven på god vård (ibid.). 

Inom primärvård innebär vårdgarantin (SFS 1982:763), att patienten har rätt 

till vård inom en viss tid (ibid.). En del av denna vårdgaranti innebär möjlighet till 

kontakt antingen via telefon eller genom besök samma dag som patienten önskar 

kontakt. Målet är att 80 % av alla vårdbesök skall ske inom primärvården 

(Olausson, Pollack, Johansson & Nyborg 2007). Insatserna skall samordnas 

ändamålsenligt och den som behöver skall snarast få en medicinsk bedömning av 
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sitt hälsotillstånd (SFS 1982:763/2014:822). Behovet av sådan samordning 

kommer sannolikt att öka, främst på grund av en växande grupp patienter med 

komplexa behov, det vill säga patienter med mer än ett vårdbehov. Anledningen 

till denna ökning är bland annat medicinsk utveckling som lett till att kroniskt 

sjuka patienter lever allt längre. Dessutom har en specialisering inom vården 

bidragit till att patienten möter flera olika aktörer som, enligt Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys (2016), behöver samordna vården kring den individuella 

patienten.  
 
Den prehospitala vårdkedjan 
Hela den prehospitala vårdkedjan är involverad i forskningsprojektet Vård-på-Rätt-

Vårdnivå, från larmcentral till en mottagande vårdenhet. Vårdkedjan aktiveras när 

en patient upplever ett akut vårdbehov. Om ett sådant vårdbehov inte är hanterbart 

för patienten eller de närstående, så kontaktas larmcentralen via samhällets 

nödnummer 112, ibland på uppmaning av 1177. Ambulanssjukvård inleds vid 

utlarmning av ambulans (Wireklint Sundström 2005).  

Larmcentralen gör en bedömning av vårdbehovet. Om det finns behov av 

ambulanssjukvård görs en prioritering av hur snabbt ambulansuppdraget ska 

utföras, vanligen transporteras patienten därefter med ambulans till en mottagande 

vårdenhet (Khorram-Manesh, Lennquist Montan, Hedelin, Kihlgren & Örtenwall 

2011). Den mottagande vårdenheten kan, i aktuell avhandling, antingen vara 

primärvård i form av vårdcentral/jourcentral eller sjukhusbunden akutmottagning.  

Larmcentral – uppdraget och vårdarna  

En larmcentral utför den första prioriteringen vid användning av samhällets 

nödnummer. När det gäller utlarmning av ambulans används tre prioritetsnivåer. 

Prioritet 1 innebär misstanke om livshotande tillstånd; prioritet 2 misstanke om 

brådskande men inte livshotande tillstånd; och prioritet 3 varken livshotande eller 

brådskande tillstånd (Khorram-Manesh et al. 2011; SOSFS 2009:10). Det är alltid 

en operatör och/eller legitimerad sjuksköterska på larmcentralen som prioriterar 

varje ärende och väljer lämpligt transportsätt (Ek & Svedlund 2015). Operatörerna 

har vanligen ingen sjukvårdsutbildning utan är specialiserade inom IT, samordning 

och kommunikation. Bedömning och prioritering av ambulansuppdrag utgår från 

Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning (2001) som är ett stöd för att 

kunna avgöra hur snabbt en ambulans måste skickas till patienten. Genom att utgå 

från frågor till exempel om personen andas eller är vid medvetande, kan 
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operatörerna få stöd i att prioritera hur snabbt den drabbade behöver vård (SOS 

Alarm 2016).  

De larmcentraler som bedrivs i regional- eller landstingsregi, bemannas 

vanligen av legitimerade sjuksköterskor eller specialistutbildade sjuksköterskor 

med inriktning mot ambulanssjukvård (Region Uppsala 2016). 

Ambulanssjukvård – uppdraget och vårdarna 

Ambulanssjukvården tar emot uppdraget från larmcentralen och utför en avancerad 

bedömning på plats och hänvisar därefter patienten till en ändamålsenlig vårdnivå. 

I Sverige tillämpas i stort sett fyra vårdnivåer inom ambulanssjukvård: (1) att 

bedöma, behandla och transportera patienten till en akutmottagning (2) att bedöma, 

behandla och transportera patienten till geriatrisk vårdavdelning/närakutmottag-

ning/vårdcentral (3) att bedöma behandla och hänvisa till närakutmottagning/ 

vårdcentral/ kommunal sjukvård inom 24 timmar (4) att bedöma, behandla och ge 

råd om egenvård på hämtplats (Wireklint Sundström, Annetorp, Sjöstrand & 

Vicente 2016). Därutöver finns lokala, så kallade ”snabbspår”, där exempelvis 

ambulanspersonalen överför patienter direkt till CT
1
-röntgen vid stroke och till 

PCI
2
 vid hjärtinfarkt. Exempel på vårdprogram med snabbspår kan vara Rädda 

hjärnan vid misstanke om stroke (Berglund, von Euler, Schenck-Gustafsson, 

Castren & Bohm 2015; Socialstyrelsen 2009), snabbspår för äldre patienter till 

geriatrisk akutmottagning (Vicente, Svensson, Wireklint Sundström, Sjöstrand & 

Castren 2014), snabbspår för patienter med misstänkt femurfraktur (Eriksson, 

Kelly-Pettersson, Stark, Ekman & Sköldenberg 2012; Larsson & Holgers 2011), 

lågriskpatienter direkt till vårdavdelning (Wireklint Sundström, Petersson, 

Sjöholm, Gelang, Axelsson, Kerlsson et al. 2014), hänvisning till vårdcentral 

(Larsson, Holmén & Ziegert 2017) och PCI direkt (Andersson Hagiwara, Bremer, 

Claesson, Axelsson, Norberg & Herlitz 2014b), där syftet är att så snabbt som 

möjligt erhålla ändamålsenlig vård i förhållande till patientens vårdbehov. 

Emellertid, är det viktigt att uppmärksamma att tidsfaktorn bara är en aspekt av 

snabbspår och att ännu saknas evidens för vissa av dessa vårdprogram, till exempel 

                                                      

1 Computed Tomography/Datortomografi 
2 Percutan Coronar Intervention/”Ballongsprängning” 
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för patienter med höftfrakturer (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 2014; 

Larsson, Stromberg, Rogmark & Nilsdotter 2016) och lågriskpatienter direkt till 

vårdavdelning (Wireklint Sundström et al. 2014). 

Vikten av ett interpersonellt vårdande har pekats ut som komplement till 

medicinsk behandling och transport inom ambulanssjukvård (Cooper & Grant 

2009; Suserud, Wallman-C:son & Haljamäe 1998) och understryker betydelsen av 

vårdmötet mellan patient och vårdare. I Sverige skall ambulansen bemannas av två 

vårdare där minst en vårdare är legitimerad sjuksköterska (SOSFS 1999:17). 

Sjuksköterskan kan med fördel vara specialistutbildad inom ambulanssjukvård, i 

avhandlingen kallas dessa ambulanssjuksköterskor
3
. Därutöver kan bemanningen 

även bestå av en ambulanssjukvårdare
4
 (Sjölin et al. 2014; Suserud 2005). Det är 

sjuksköterskan med eller utan specialistutbildning som har det övergripande 

ansvaret för ambulanssjukvård på plats, som till exempel den medicinska 

bedömningen, medicinsk behandling och andra vårdande aspekter såsom 

mellanmänsklig relation med patienter och anhöriga (Holmberg & Fagerberg 

2010). Därför förespråkar Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS 2012) 

och Suserud (2005) en ambulanssjuksköterska före en sjuksköterska, i syfte att 

leva upp till Socialstyrelsens krav på ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10).  

Ett ambulansteam måste ibland samverka med andra ambulansteam och 

därutöver sker även samverkan med tvärprofessionella vård- och räddningsteam 

som tillsammans skall bidra till att en säker och trygg miljö uppnås med största 

möjliga patientnytta (RAS 2012). Dock har studier påvisat problem med 

samverkan på skadeplats (Berlin & Carlström 2011; Berlin & Carlström 2014). 

  

                                                      

3 Ambulanssjuksköterska” avser den profession som genomgått en specialistsjuksköterskeutbildning 

med inriktning mot ambulanssjukvård (Nordgren & Almerud Österberg 2014; UKÄ 2010R). 
4 Ambulanssjukvårdare är en undersköterska med en 40 veckor lång påbyggnadsutbildning inom 

ramen för yrkeshögskolan (Kommunal 2017). 
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Primärvård – uppdraget och vårdarna 

En vårdcentral/jourcentral är en öppen mottagning och är en del av primärvården, 

vars ansvar är att tillgodose invånarnas grundläggande vårdbehov (Socialstyrelsen 

2016), oavsett huvudman (Distriktssköterskeföreningen 2008). Primärvård är en 

vårdnivå med begränsade öppettider och telefontillgänglighet samt bygger på en 

centraliserad jourorganisation och jourmottagning (Socialstyrelsen 2013a). 

Primärvården skall samarbeta med kommunerna för att tillgodose invånarnas 

behov av vård (Anell, Glenngård & Merkur 2012). Primärvård skall alltså vara 

förstalinjens sjukvård, tillgänglig för hela befolkningen (Svenska 

distriktsläkarförbundet 2014), och erbjuda en kontinuerlig och samordnad vård 

(SOU 2016:2). Vidare föreskrivs att primärvården ansvarar för grundläggande 

medicinsk vård (vård som inte kräver specialistvård eller högre medicinska eller 

tekniska resurser), hälsobefrämjande verksamhet (till exempel rökavvänjning och 

habilitering), vård av kroniskt sjuka (till exempel KOL, diabetes och hjärtsvikt) 

och multisjuka patienter samt identifiera riskfaktorer i patienters livsföring (SFS 

1982:763; Svenska distriktsläkarförbundet 2014).  

Primärvården är således ålagd att ta hand om patienternas grundläggande 

vårdbehov, men i statens offentliga utredning (SOU 2016:2) föreslås att 

primärvården skall tillvarata ”de allra flesta vårdbehoven”. Utredningen föreslår 

därmed att mer avancerad vård behöver utföras inom primärvården, vilket kräver 

både utbyggnad och ökad resurstilldelning (ibid.).  

Allmänmedicin ses som den högsta kompetensen inom primärvård, vilket 

skapar bäst förutsättningar för att kunna erbjuda en fullgod vård för multisjuka 

äldre patienter (Svenska distriktsläkarförbundet 2014). Inom primärvården arbetar 

även distriktssköterskor, vilka har en specifik kompetens inom områden som 

barnhälsovård, skolhälsovård, hemsjukvård och vård av äldre och handikappade. 

Specialistutbildningen till distriktssköterska ger kompetens för arbete hos alla 

sjukvårdshuvudmän. Distriktssköterskan kan även tjänstgöra som medicinskt 

ansvarig sjuksköterska i kommunen. En distriktssköterka har förskrivningsrätt för 

ett antal läkemedel och har rätt att förskriva, ordinera och prova ut 

förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel. Distriktssköterskans arbete utförs 

antingen på mottagningen eller vid hembesök (Distriktssköterskeföreningen 2008). 
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Akutmottagning – uppdraget och vårdarna 

Antalet akutmottagningar har minskat i Sverige under de senaste decennierna, 

samtidigt som antalet vårdsökande har ökat (Socialstyrelsen 2013b). En 

akutmottagning har vanligen öppet dygnet runt (1177 Vårdguiden). Patienter i alla 

åldrar med olika symtom eller tecken på sjukdom eller skada kommer till 

akutmottagningen utan tidsbeställning, vilket gör att behovet av sjukvård varierar 

(Land & Meredith 2013). De vanligaste orsakerna är olika smärttillstånd som 

huvudvärk, buk- och bröstsmärta eller skador som extremitetstrauma och 

sårskador. Patienter söker vård på akutmottagning då de upplever sin situation som 

akut och allvarlig och många tror att detta är den enda vårdnivån där tid inte 

behöver bokas och att primärvården sannolikt inte klarar av att hantera deras 

situation (ibid.). 

Arbetet på akutmottagningen kräver en bred medicinsk och vetenskaplig 

kunskap samt erfarenhet, då vårdarna möter patienter som har varierade behov av 

både vård och behandling. Vårdarbetet på akutmottagningen organiseras utifrån 

olika medicinska specialiteter, exempelvis internmedicin, kirurgi, ortopedi och 

psykiatri. Patienter som söker vård på en akutmottagning organiseras i förhållande 

till respektive specialitet beroende på sökorsak (Socialstyrelsen 2011). 

En korrekt och tidig diagnos är av stor vikt för att patientens tillstånd inte 

skall förvärras under vistelsen på en akutmottagning. För att förhindra att det 

sistnämnda inträffar bedöms tillståndets medicinska angelägenhetshetsgrad, så 

kallat triagering, vilket innebär en sortering och prioritering utifrån anamnes och 

vitala parametrar (Göransson, Ehrenberg, Marklund & Ehnfors 2005) (se nedan) 

Triageringen utförs vanligen av en legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 

2017). 

Läkarens uppgift är att fatta beslut om vårdåtgärder och att avgöra när 

patienten kan lämna mottagningen utan att patientsäkerheten hotas (IVO 2014). 

Dessutom ansvarar läkaren på akutmottagningen för att besluta om en diagnos 

enligt WHO:s internationella klassificering av diagnoser ICD-10, (WHO 2016). 

Trots detta stora medicinska ansvar bemannas akutmottagningarna vanligen av 
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AT-
5
 och ST-läkare

6
, även om det ibland även finns specialistläkare att tillgå på 

plats (Socialstyrelsen 2017). 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen arbetar företrädesvis i team 

(Finkelmann 2006; Socialstyrelsen 2017), tillsammans med en undersköterska för 

att ta hand om en viss grupp patienter. Antalet vårdare varierar över dygnet, men 

vanligen består bemanningen av cirka 40 % undersköterskor, 60 % sjuksköterskor 

och en till fyra läkare, beroende på specialitet (Andersson & Nilsson 2009). 

 
Bedömning och prioritering  
Bedömning och prioritering inom sjukvården har alltid förekommit vilket innebär 

att sätta någon före någon annan, utifrån vårdbehov (Beillon 2010). Inledningsvis 

prioriteras patientens behov, i den prehospitala vårdkedjan, av larmcentralen, vilket 

nämnts ovan. När ambulanspersonal anländer till patienten måste 

ambulanssjuksköterska bedöma vilka åtgärder som måste vidtas omedelbart och 

vad som kan göras senare (Suserud 2005). Därefter görs nya prioriteringar av 

patienten, dels enligt prioritet 1-3 (samma som larmcentralen), vilket gäller för 

själva transporten av patienten till en mottagande enhet. Vidare görs en triagering, 

en bedömning av den medicinska angelägenhetsgraden, enligt Rapid Emegency 

Triage and Treatment System (RETTS) (Widgren & Jurak 2011). Att triagera är ett 

sätt att bedöma och sortera patienternas vårdbehov i förhållande till varandra så att 

den mest allvarligt sjuka får vård först, enligt svensk lag (SFS 1997:142). 

Triagering enligt RETTS utgår dels från vitala parametrar (puls, blodtryck 

(SBT), andningsfrekvens (AF), saturation (SpO2), medvetandegrad och 

kroppstemperatur) (Figur 2), och dels utifrån de symtom som patienten uppvisar. 

Varje symtom har en symtomkod, så kallad ESS-kod. Beroende på hur allvarliga 

symtomen är inom respektive symtomkod, tilldelas patienten en triageringsfärg 

(Figur 3). Röd är allvarligaste triageringen, följt av orange, gul och grön. 

Symtomkoderna är sammansatta av symtomrelaterade ICD-10 koder. Slutligen 

tilldelas patienten en färg, den som är högst gällande allvarlighetsgrad oavsett om 

                                                      

5AT-läkare är en läkare som genomför allmäntjänstgöring för att bli legitimerad läkare 

(Socialstyrelsen 2017). 
6ST-läkare är en legitimerad läkare som genomför specialisttjänstgöring för att bli specialist i någon 
vald specialitet (Socialstyrelen 2017). 
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den baseras på vitala parametrar eller symtom (ibid.). Röd färg innebär full 

monitorering och ambulanssjuksköterskan skall inte lämna patienten ensam förrän 

behandlingsåtgärder genomförts. På sjukhuset skall läkare omedelbart ta över 

ansvaret för patienten. Om patienten ges orange färg krävs monitorering (till 

exempel med vitala parametrar och EKG) med ett intervall på maximalt 20 

minuter. Gul patient undersöks kontinuerligt, framför allt om parametrarna inte var 

helt bra vid första kontrollen. En grön patient kräver ingen ytterligare monitorering 

än den initiala undersökningen (Widgren & Jourak 2011). RETTS är inte 

evidensbaserat och inte heller anpassat för ambulanssjukvård, med undantag för 

trauma. 
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Figur 2. RETTS enligt vitala parametrar (Widgren & Jurak 2011). 

 
 

 

 
 

 
 

 
Om yrseln är associerad till neurologiskt bortfall  

skall algoritmen för stroke/TIA användas (ESS 12). 
Prehospital processåtgärd: EKG på röd och orange. 

 

Figur 3. ESS kod. Nr 11. Yrsel och svindel (Widgren & Jurak 2011). 
  

 Plötsligt påkommen huvudvärk                                 

 Kräkning 

 Anamnes på medvetandeförlust 

 AK-beh eller blödningsbenägenhet 

 Akut debut 

      Enstaka kräkning utan andra symtom 

 Tidigare stroke 

 Skalltrauma i anamnesen 

 Inget av ovanstående 
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Problem med bedömning och prioritering 

Lagstiftningen föreskriver att den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde (SFS 1982:763/1997:142). Det finns dock ett speciellt 

problem i praxis som kan relateras till bedömningen; det saknas konsensus om 

bedömning och prioritering. Läkare, legitimerade sjuksköterskor och patienter har 

olika uppfattning om vilka symptom, sjukdomar och skador som skall ges högst 

prioritet. Det har visat sig att allmänläkare prioriterar kroniska sjukdomstillstånd 

högt, för att förhindra komplikationer längre fram. Sjuksköterskor prioriterar 

företrädesvis utifrån patientens aktuella tillstånd och patienten uppfattar oftast sitt 

tillstånd allvarligare än vad både läkare och sjuksköterkor gör (Arvidsson, André, 

Borgqvist, Andersson & Carlsson 2012). De olika uppfattningarna kan leda till 

konflikter mellan parterna, således finns ett behov av att bedömningen 

kommuniceras i samverkan (ibid.) 

En stor skillnad har även påvisats mellan vårdarna inom ambulanssjukvård 

(Johansson 2006). Dessutom framhåller tidigare studier, vikten av ett ökat 

samarbete mellan ambulanssjukvård å ena sidan och slutenvård, primärvård och 

kommunsjukvård å andra sidan, för att kunna uppnå en ändamålsenlig vård. I detta 

sammanhang understryks betydelsen av att patientsäkerheten inte blir eftersatt 

(Porter, Snooks, Youren, Gaze, Whitfield, Rapport et al. 2007; Snooks, Kearsley, 

Dale, Halter, Redhead & Cheung 2004; Vicente et al. 2014). Andra studier 

(Booker, Simmonds & Purdy 2014; Carret et al. 2007; Hjälte et al. 2007b; 

Magnusson, Källenius, Knutsson & Axelsson 2016; Sprivulis et al. 2006) visar att 

en fjärdedel till en tredjedel av patienterna inom ambulanssjukvård kan vårdas på 

annan plats än akutmottagning. Patienter som ringer efter ambulans har inte alltid 

allvarliga medicinska problem (Magnusson et al. 2016). Ytterligare studier (Ahl, 

Nyström & Jansson 2006; Beillon 2010; Carret et al. 2007; Vicente et al. 2014) 

antyder att en del av dessa patienter med fördel kan vårdas på en annan vårdnivå än 

akutmottagning. Carret et al. (2007) belyser också problematiken med att dessa 

patienter inte alltid kan få rätt vård på akutmottagning. 

Ambulanssjuksköterskans bedömning 

En ambulanssjuksköterska skall kunna hantera ett omhändertagande av en patient i 

olika miljöer, det vill säga ute i naturen, på offentliga platser och i patientens hem 

(Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). Bedömningen görs ofta med bristande 

underlag, exempelvis information om tidigare sjukdomar, allergier och 
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medicinering (Shelton & Sinclair 2016). Andra försvårande förutsättningar är att 

alla patienter inte på egen hand kan uttrycka sitt vårdbehov. Orsaken till detta kan 

vara demens, afasi eller stroke (Jacquet-Andrieu 2014). Sjuksköterskan måste 

relativt snabbt kunna bedöma patientens vårdbehov oavsett om tillståndet är akut 

eller ej och ambulanssjuksköterskan måste således ha en bred kunskap om hälsa, 

sjukdomstillstånd och skador (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011; Suserud et 

al 2003a, 2003b). Den kommunikativa förmågan framhålls som speciellt viktig 

tillsammans med förmågan att genomföra professionella bedömningar och ha 

medicinsktekniska färdigheter (Wihlborg, Edgren, Johansson & Siveberg 2014). 
 

Ökat vårdbehov och andel vårdsökande 
Antalet vårdsökande har generellt ökat i Sverige (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys 2016) och internationellt (Sprivulis et al. 2006; Carret et al. 2007). 

Patientflödet till akutmottagningarna har ökat i hela Sverige under de senaste åren. 

Under 2004 var det 1,71 miljoner besök (Säfwenberg 2008), medan det under 2015 

registrerades ca 2.5 miljoner besök på de svenska akutmottagningarna, vilket är en 

ökning med 4,2 % sedan 2013. Omkring 25 % av patienterna anländer via 

ambulans, och cirka 37 % av de övriga besöken är initierade av patienten utan 

någon tidigare vårdhänvisning (Socialstyrelsen 2015).  
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm (2013)

 
påvisade att

 
antalet 

besök på akutmottagningarna har ökat kraftigt de senaste åren, trots att 

sjukligheten bland befolkningen inte tilltagit. Orsakerna är flera, dels att den totala 

befolkningsmängden ökat i Sverige de senaste åren, dels ett ökat antal besök per 

invånare men även att återbesöken ökat och att fler söker akutmottagning för icke 

brådskande tillstånd (Socialstyrelsen 2015.), även medellivslängden i Sverige har 

ökat (Socialstyrelsen 2013c). Patienter som är 80 år eller äldre, står enbart för 10 % 

av den totala ökningen av vårdbehov, men utgör samtidigt 20 % av ökningen av 

antalet inläggningar (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm 2013). Deras 

vistelsetid på akutmottagningen är längre än för de som är yngre än 80 år, samtidig 

som tiden till läkarbedömning är kortare för den äldre patientgruppen 

(Socialstyrelsen 2017). Det är alltså en grupp som ökar behovet av både vård och 

behandling på akutmottagningarna. Studien (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i 

Stockholm 2013) visar även att människor vänder sig till akutmottagningen i brist 

på annan tillgänglig vårdinstans. Trots de långa väntetiderna, som är i snitt mellan 

två och fyra och en halv timma till en första läkarbedömning (Socialstyrelsen 
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2017), visar det sig att patienter litar på att få hjälp på akutmottagningar (Hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm 2013). I debatten kring belastningen på 

Sveriges akutmottagningar hålls ibland patienterna ansvariga för vad som uppfattas 

vara onödiga akutbesök (Wärngård 2011). Helmrot och Ziegler (2016) hävdar dock 

att det snarare är olika typer av hänvisningsmekanismer inom själva 

sjukvårdssystemet som genererar det höga patientflödet till akutmottagningarna. 

Cirka 80 % av patienterna har haft någon form av sjukvårdskontakt före besöket på 

akutmottagningen och 30 % består av telefonhänvisning. 

Även besöken till primärvårdens vårdcentraler har ökat både i Sverige 

(Socialstyrelsen 2013c; SKL 2011) och internationellt (Garth, Temple-Smith, 

Clark, Hutton, Deveney, Biezen et al. 2013; Meade & Brown 2006; O´Cathain, 

Knowles, Munro & Nicholl 2007; Oterino de la Fuente, Baños Pino, Blanco & 

Rodriguez Alvares 2006). Patienter som besöker vårdcentralen utan att ha bokat tid 

har också ökat (Meade & Brown 2006; O´Cathain et al. 2007; Oterino de la Fuente 

et al. 2006). I Sverige var 10 % av patienterna på vårdcentralerna oanmälda under 

2013 (SKL 2013). Detta är en ökning med tre procent sedan redovisningen 2009 

(SKL 2009). En engelsk studie (O´Cathain et al. 2007) visar att det är 16 % som 

söker på vårdcentraler utan att boka tid och i Australien är efterfrågan större än 

kapaciteten hos vårdcentralerna (Garth et al. 2013). Anledningen till att patienterna 

kommer oanmälda kan dels bero på svårigheter att få kontakt med sin vårdcentral 

men också att patienten själv väljer vilken vårdnivå han eller hon ska söka på 

(Backman 2011; Morgans & Burgess 2011). 

 
Samordning och samverkan  
Eftersom patienter med komplexa vårdbehov ökar, ställs högre krav på samverkan 

och samordning mellan vårdgivarna (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

2016). Brister i samverkan och samordning uppstår till följd av att vårdgivarna inte 

är organiserade för att möta komplexa vårdbehov utan är anpassade för att möta 

mer avgränsade behov. Det är dock känt att brister i samordning och samverkan 

bidrar till en försämrad patientupplevelse samtidigt som kvaliteten på vården 

försämras och kostnaderna ökar. Det finns således anledning att organisera vården 

för att bättre tillgodose vården för patienter med komplexa vårdbehov. Att ha ett 

komplext vårdbehov innebär ofta kontakt med olika specialister utanför den 

vårdcentral där patienten är listad. Trots detta är ungefär hälften av patienterna 

inom primärvården nöjda med sin vårdkontakt (ibid). 
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Kunskap saknas om vad samordning och samverkan innebär och vad en 

enskild vårdgivarna kan uppnå gemensamt med andra vårdgivare. De olika 

vårdgivarna inom vård och omsorg förstår inte alltid varandras perspektiv och hur 

de kan nå gemensamma mål. Detta leder till många gråzoner, där ingen tar ansvar, 

vilket kan leda till att patienten blir lidande. Primärvården har inte heller 

förutsättning att ta en samordnande roll för vårdinsatserna och sannolikt beror det 

på otydligt mandat och uppdrag (ibid). Möjligheten att dela information mellan 

olika vårdgivare är ett krav för att samverkan skall kunna fungera och dessutom 

måste patienten vara en del av denna samverkan understryker Geurts, Ivens, van 

Gelser och de Gier (2013). Vidare föreslår de att informationen bör vara 

webbaserad för att lätt nås av de samverkande vårdgivarna (ibid). Ett hinder för 

samverkan kan således härledas till rådande lagstiftning vars avsikt är god, men ur 

ett samordningsperspektiv blir den närmast kontraproduktiv. Ett hinder kan också 

ses i den nuvarande informationsstrukturen i IT-stöden (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys 2016), det vill säga att olika vårdgivare använder olika system för 

dokumentation, där inte information kan delas mellan samtliga vårdgivare som 

strävar efter att samverka kring patienten. 
 
Patientperspektivets komplexitet i prehospital akutsjukvård  
Prehospital akutsjukvård förutsätter en vårdmiljö som naturligt nog domineras av 

akutmedicinska förtecken, till exempel att livshotande tillstånd alltid prioriteras 

före ohälsa, primärvårdsbehov och existentiella behov (Rantala, Ekwall & 

Forsberg 2016). Samtidigt erbjuder det prehospitala vårdandet just vårdmöten med 

en komplex blandning av akutmedicinska och existentiella utmaningar, ofta 

samtidigt, i samtal med den drabbade patienten eller de anhörig (Bremer, Dahlberg 

& Sandman 2009; 2012; Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg 2014). 

Wireklint Sundström (2005) har påtalat betydelsen av att kombinera ett 

vårdvetenskapligt patientperspektiv med det medicinska perspektivet. Genom att 

låta perspektiven och olika data berika varandra möjliggörs en säkrare vård än en 

vård med enbart naturvetenskapligt fokus. All objektiv data är förvisso av stort 

värde i prehospital akutsjukvård, men det ultimata är att även ta med patienten som 

kan ge pålitlig information om sin situation (Wireklint Sundström & Dahlberg 

2012). De framhåller att när patientens livsvärldsberättelse om sitt upplevda 

tillstånd möter mätbar data möjliggörs en träffsäker bedömning. 
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Det prehospitala vårdandet har beskrivits som oförutsägbart (Wireklint 

Sundström & Dahlberg 2012; Holmberg 2015) och vårdmiljön som oförutsägbar 

(Holmberg 2015), vilket ytterligare bidrar till patientperspektivets komplexitet. 

Vårdarna förväntas vara följsamma gentemot patientens önskemål samtidigt som 

de är medvetna om vårdandets ovisshet och avsaknad av kontroll. Holmberg 

(2015) framhåller att det är prioriterat att hantera säkerhet i en miljö som är 

oförutsägbar. 

Patientperspektivets komplexitet blir speciellt påtaglig i offentliga miljöer 

(Wireklint Sundström 2005). Holmberg (2015) understryker att makt, erfarenhet 

och kunskap i vårdandet utgör olika underlag för att skydda patientens integritet. 

Vårdaren kan även etablera ett skyddat vårdande genom att skapa ett vårdrum som 

både ska ses konkret och bildligt (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). I 

oförberedda vårdmöten har ambulanssjuksköterskan till uppgift att balansera 

patientens oberoende och beroende (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). Ett 

vårdande förhållningssätt är då att respektera den individuella patienten och tillåta 

patientdelaktighet (Ahl & Nyström 2012). Ett vårdvetenskapligt patientperspektiv 

kräver ett öppet förhållningssätt och ett vårdande som utgår från livsvärlden 

(Blockley & Alterio 2008; Hörberg, Ozolins & Ekebergh 2011; Todres, Galvin & 

Dahlberg 2014a). Öppenhet kan beskrivas som ett sätt att öppna upp för patientens 

hela situation och att inte bara se den fysiska sjukdomen eller skadan, utan att 

bjuda in patienten till en unik mellanmänsklig relation (Peplau 1991). Meningen 

med en sådan relation är att förstå patientens behov som visserligen kan uppstå på 

grund av en fysisk sjukdom eller skadan, men som inkluderar hela den unika 

människan (Peplau 1991). Således behöver ambulanssjuksköterskan ta en aktiv roll 

i en vårdande relation (Holmberg, Wahlberg, Fagerberg & Forslund 2016). Empati 

och omtanke om patienten är beskrivet som centralt för ambulanssjuksköterskans 

vårdande, men kan ibland komma i konflikt med protokollbaserad medicinsk vård 

och eventuellt resultera i etiska dilemman (Nelson 1997; Sine & Northcutt 2008). 

Etiska dilemman kan bli ett hinder för en professionell vårdande relation 

(Gastmans 1999). Forskning har påvisat att vårdarens utsatthet och ensamhet i det 

prehospitala vårdandet samt bristen på adekvata beslutsstöd kan utgöra en 

patientsäkerhetsrisk, vilket gör situationen komplex (Ebben, Vloet, Speijers, 

Tönjes, Loef, Pelgrim et al. 2017). Således är det betydelsefullt att medvetandegöra 

patientperspektivets komplexitet i prehospital akutsjukvård.  
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Patientens beroende 

I en situation där patienten är helt beroende av andra har patienten inget annat val 

än att överlämna sig (Ahl & Nyström 2012), eftersom det upplevs svårt att själv 

hantera situationen. Patienten överlämnar sig och sin situation i någon annans 

händer, känner sig tvingad att lita på vårdarens kompetens och upplever sig 

samtidigt vara beroende av vårdarens närvaro (Holmberg et al. 2014). Det är dock 

vårdaren som ansvarar för relationen, medan patienten bestämmer graden av närhet 

i den, både den fysiska och existentiella närheten (Dahlberg & Segesten 2010). 

Detta kan bli extra problematiskt i en ambulans, då det fysiska avståndet mellan 

sjuksköterska och patient är mycket litet i vårdhytten. Holmberg et al. (2014) 

framhåller att det i en relation där vårdaren är öppen och ser den unika patienten, 

finns möjlighet för han/hon att känna tillit till vårdarens kompetens och kunskap. 

En professionellt vårdande relation innebär att vårdaren har ambitionen att försöka 

förstå patientens upplevelse av hela vårdsituationen (ibid.). I en vårdande relation 

har vårdaren dock vanligen ett övertag, vilket automatiskt placerar patienten i ett 

underläge där maktfördelningen är ojämn (Løgstrup 1997). Patientens underläge 

behöver dock inte med automatik upplevas som något negativt. Delmar (2012) 

argumenterar för att vårdarens makt bör uppfattas som stödjande av patientens 

autonomi och inte som ett sätt att dominera över honom/henne. En motsatt effekt 

kan uppstå om patienten upplever respektlöshet och/eller överdriven omsorg 

(Martinsen 2006). 

Svårigheten att söka rätt vård 

Att bli patient skapar känslor av okunskap, hjälplöshet och avsaknad av autonomi 

(Blockley & Alterio 2008). Patienter inom ambulanssjukvård har beskrivit sig som 

sårbara (Ahl et al. 2006; Aléx, Lundgren, Henriksson & Saveman 2013) och då 

den uppkomna situationen inte kan hanteras på egen hand kan vårdbehovet 

upplevas som allvarligt och livshotande (Ahl et al. 2006; Arvidsson et al. 2012; 

Richards, Pitluk, Collier, Powell, Dion, Strichen-Shellhorn et al. 2008). 

Upplevelsen av sjukdom och ohälsa och dess allvarlighetsgrad är unik för varje 

patient. Att bestämma på vilken nivå vården ska sökas kan därför vara ytterst 

problematiskt. Ur ett patientperspektiv kan ett tillstånd lätt uppfattas som mycket 

akut eftersom situationen blir ohanterbar (Ahl et al. 2006; Arvidsson, et al. 2012; 

Richards et al. 2008) och att vårdbehovet ofta upplevs större än läkaren bedömer 

(Backman, Blomqvist, Svensson & Adamis 2010). Richards et al. (2008) menar att 
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patienten saknar kunskap om ändmålsenlig vårdnivå, men framhåller att även 

transportsträcka och tillgänglighet spelar roll för valet av vård. 

Problematiken kan ytterligare beskrivas med hjälp av en jämförande studie 

som belyser oenigheten gällande lämplig vårdnivå, mellan läkare på 

akutmottagning och läkare på vårdcentral (Backman et al. 2010). Studien visade att 

vårdcentralsläkarna i stor utsträckning var överens med sina patienter om lämplig 

vårdnivån. Medan läkarna på akutmottagningen inte alls var överens om att 

vårdcentralen var en ändamålenlig nivå. Troligen beror det på bristande kunskap 

hos läkarna på akutmottagningen om tillgängliga resurser på vårdcentalen, samt att 

läkarna på akutmottagningen vanligen har mindre erfarenhet än de på 

vårdcentralen, även den rådande vårdkulturen tycks spela en avgörande roll (ibid.).   

Däremot har annan forskning (Hadsund, Riiskjær, Riddervold & Christensen 

2013) påvisat att patienterna själva skattade sin allvarlighetsgrad lägre, i jämförelse 

med larmcentralens bedömning. Det är värt att notera att tidigare forskning har 

påvisat ett samband mellan hur akut patientens tillstånd uppfattas vara och om 

patienten är välinformerad gällande förväntad ankomsttid av ambulans. 

Patientinformation inger trygghet och innebär att patientens upplevelse av 

hälsotillståndets allvarlighetsgrad tenderar att sjunka. Det är således viktigt att 

larmoperatören förvissar sig om att patienten förstått vilken prioritering som 

larmoperatören har gjort (Hadsund et al. 2013).  
 
Patientens tillit till vården 
Patientens tillit är svår att förstå och kan beskrivas på många sätt, bland annat som 

en flerdimensionell konstruktion (Pearson & Raeke 2000). Det råder oenighet 

kring hur begreppet tillit skall definieras, även inom respektive disciplin 

(Humpcey, Penrod, Morse & Mitcham 2001; Pearson & Raeke 2000), dock är det 

ett vedertaget och viktigt begrepp inom all vård och omsorg (Humpcey et al. 2001) 

och är ett centralt begrepp inom vårdvetenskap (Løgstrup 1997). Den vanligaste 

beskrivningen av patientens tillit till vårdaren är relaterad till vårdarens beteende, 

vilket i sin tur baseras på kompetens, medkänsla, integritet och sekretess samt 

tillförlitlighet, pålitlighet och kommunikation. Humpcey, et al. (2001) 

argumenterar vidare för att tillit finns när någon bestämmer sig för att placera sig i 

beroendeställning eller i en utsatt position. Tilliten baseras inte på någon form av 

riskbedömning ur patientens perspektiv. Teoretiskt sett genererar tillit ett 

sammanhang där patienten ger sann och tillförlitlig information (Hagerty & 
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Patusky 2003). Løgstrup (1997) å sin sida menar att tillit innebär för människan att 

naturligt lita på den andre och överlämna sig i dennes händer när vi behöver hjälp.  

Rørtveit, Sætre Hansen, Joa, Testad och Sverinsson (2015) samt Pearson och 

Raeke (2000) hävdar att patientens upplevelse av tillit grundläggs i vårdarens 

kunskap, kompetens och engagemang, vilket både skapar och utvecklar den 

vårdande relationen.  Då det gäller tillit i ett vårdsammanhang, är det dock lämpligt 

att skilja mellan social tillit och interpersonell tillit (Pearson & Raeke 2000). 

Interpersonell tillit, avser tilliten till en vårdare, vilken byggs upp över tid medan 

social tillit är tilliten till en speciell institution, som exempelvis en 

ambulansorganisation eller vårdcentral. Pearson och Raeke (2000) förtydligar 

ytterligare, att patienters tillit till sin läkare väsentligen bestäms av läkarens 

medkänsla, förståelse och ärlighet. Emellertid, patientens tillit i den vårdande 

relationen kan inte tas för given bara för att en patient väljer att söka vård (Bell & 

Duffy 2009). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) har visat att 

befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården i Sverige minskar, och den 

svenska hälso- och sjukvårdens förmåga att erbjuda en patientcentrerad vård och 

behandling kan förbättras.  

 

Patientsäkerhet 
Internationellt definieras patientsäkerhet som ”the reduction of risk of unnecessary 

harm associated with healthcare to an acceptable minimum”.  I detta sammanhang 

klassificeras en ogynnsam händelse (adverse event) som “an incident that resulted 

in harm to a patient” (Runciman, Hibbert, Thomson, Van Der Schaaf, Scherman & 

Lewalle 2009). Samtliga svenska län och regioner tillämpar från och med år 2007. 

"Nationellt engagemang för ökad patientsäkerhet" för att systematiskt minimera 

patientsäkerhetsriskerna i svensk hälso- och sjukvård. En nationell strategi för 

patientsäkerhet har föreslagits baserat på en ny lag (SFS 2010:659) som reglerar 

ansvaret för patientsäkerhet och en nollvision när det gäller förebyggbar skada och 

biverkningar (Rutberg, Eckhardt & Biermann, 2015). Målet för Svenska 

sjuksköterskeförening (SSF 2015) är att förbättra kvaliteten och säkerheten inom 
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vården genom att utveckla sex kärnkompetenser
7
, var av en av dessa är 

patientsäkerhet. Litet är känt om patientsäkerheten både inom primärvård (Ahmen, 

Arora, McKay, Long, Vincent, Kelly et al. 2014) och ambulanssjukvård. Bristerna 

i ambulanssjukvård kan ses både i Sverige (Hagiwara Andersson, Nilsson, 

Strömsöe, Axelsson, Kängström & Herlitz 2016; Rutberg et al. 2015), och ur ett 

globalt perspektiv (Bigham, Bull, Morrison, Burgess, Maher, Brooks et al. 2011; 

Meisel, Hagarten & Vernick 2008; Sayre & Mchenry 2002). Den prehospitala 

miljön kan många gånger vara utmanande och unik och ser annorlunda ut än inom 

sjukvården generellt (Fisher, Freeman, Clarke, Spurgeon, Smyth, Perkins et al. 

2015; Meisel et al. 2008). Detta kan bidra till en ökad säkerhetsrisk för patienten 

(Bigham et al. 2011; Meisel et al. 2008). Information, utbildning och attityd till 

patientsäkerhet är inte konsekvent inom de olika ambulansregionerna och 

dessutom saknas en gemensam terminologi (Fisher et al. 2015). Kim, Lyder, 

McNeese-Smith, Leach och Needleman (2015) menar att det fortfarande behövs 

mer forskning för att utveckla modeller och ramverk som kan underlätta insamling 

och mätning av patientsäkerheten. 

Bristande följsamhet till beslutsstöd innebär en patientsäkerhetsrisk (Hagiwara 

Andersson, et al. 2016). Ett flertal studier visar att följsamheten till beslutsstöd är 

låg inom prehospital akutsjukvård (Bosse, Schmidbauer, Spies, Francis, Bubser, 

Krebs et al. 2011; Figgis, Slevin & Cunningham 2011). Orsaken till bristande 

följsamhet är ännu inte undersökt i tillräcklig utsträckning, men dåligt utformade 

beslutsstöd är sannolikt en trolig orsak (Anderasson Hagiwara, Suserud 

Andersson-Gare, Sjöqvist, Henricson & Johnsson 2014a; Andersson Hagiwara, 

Suserud, Jonsson & Henricson 2013). I en annan studie menar forskarna att det är 

viktigt att undersöka hur prehospitala vårdare resonerar och argumenterar kring 

beslutsfattandet, så att beslutsstöd kan anpassas på ett ändamålsenligt sätt 

(Hagiwara Andersson, et al. 2016). Beslutsstöd utformade så att patientens utfall 

kan ses och följas tenderar att ge bättre följsamhet (Sheffield, O’Meara & 

Verrinder 2016).   

                                                      

7
 De sex kärnkompetenserna innebär att: (1) vården skall vara personcentrerad, (2) och patientsäker, 

(3) bygga på informatik (4) och samverkan i team, (5) vara evidensbaserad och (6) arbeta för 

förbättringskunskap (SSF 2015). 
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Teoretiska vårdvetenskapliga perspektiv 
Avhandlingen genomförs inom ämnet vårdvetenskap. Ämnet har en 

humanvetenskaplig grund och består av olika teorier om att ge och ta emot vård. 

Viktiga begrepp inom ämnet är patient, hälsa, lidande och välbefinnande, liv och 

död samt den omgivande miljöns betydelse för hälsa (Arman, Dahlberg & Ekeberg 

2015). Vårdvetenskapen betonar hälsan som vårdandets mål och har ett tydligt 

patientperspektiv, där patienten och den närstående utgör fokus för själva 

vårdandet. Begreppet vårdande handlar både om ett förhållningssätt som innebär 

öppenhet och lyhördhet för hur patienten erfar sin situation, och de vårdande 

handlingar som syftar till att stärka hälsan och lindra lidandet (Arman, et al., 2015). 

Begreppet hälsa har olika definitioner inom de vårdvetenskapliga 

teoribildningarna. Ett exempel är att hälsa innebär en känsla av välbefinnande och 

jämvikt i livet (Dahlberg & Segesten 2010). Förståelsen av hälsa är grundläggande 

för förståelsen av vårdandets mål. För att nå dit innefattar vårdandet även hjälp att 

stärka patientens individuella hälsoprocesser, till exempel genom att bjuda in 

patienten till delaktighet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008).  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan hälsa också definieras som 

välbefinnande tillsammans med upplevelsen ”vara i stånd till”. Välbefinnande 

innebär i det här sammanhanget att må bra och leva ett gott liv, medan ”att vara i 

stånd till” avser den individuella möjligheten att ta sig igenom sina livsprojekt. 

Båda dessa grundläggande innebörder av hälsa är sammanflätade och giltiga även 

när sjukdom finns närvarande. De är också kompatibla med en biologisk innebörd 

av hälsa (ibid.). 

Inom vårdvetenskap kan inte individer och deras existens förstås på ett 

tillfredsställande sätt om man inte ser individen som en levande helhet. Vi lever 

alla i en och samma värld och relaterar till den kontext vi lever i och där alla söker 

efter meningsfullhet på sitt unika sätt (Dahlberg 2008). Inom vårdvetenskaplig 

forskning med en beskrivande fenomenologisk inriktning kan forskaren undersöka 

den essentiella meningen av ett vårdrelaterat fenomen, samt dess specifika 

betydelse och kontextuella nyans. Om en vetenskaplig analys bygger på tolkning 

talar man om en hermeneutisk studie. Här handlar det ofta om att ge förslag till hur 

ett fenomen i vården kan förklaras och förstås. Båda ansatserna bidrar till en 

vidare och djupare förståelse av fenomen i vården (Dahlberg 2011). 
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Kunskapsteoretiska utgångspunkter för avhandlingens 
empiriska design 
Avhandlingen har en design som bygger på både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Detta innebär att forskningsprojektet Vård-på-Rätt-Vårdnivå 

rör sig över två paradigm med olika traditioner gällande redovisning av 

metodologiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter. I den kvantitativa 

traditionen är metodstegen vanligtvis detaljerade och utförligt beskrivna, men inte 

kunskapsteorin bakom dem. Inom kvalitativa metoder är det däremot vanligt att 

först redovisa den aktuella kunskapsteorin och först därefter redovisa en konkret 

metod som knyter an till det valda perspektivet. Följaktligen kommer 

avhandlingens kunskapsteoretiska utgångspunkter att beskrivas mer utförligt för 

den sista delstudien, som vilar på en kvalitativ metod, än för de tre första 

delstudierna som vilar på kvantitativa metoder. 

I de första tre delstudierna, förutom att redovisa ”ren” kvantitativa data, har 

även kvalitativa uppgifter, som kliniska bedömningar och upplevelser av tillit 

etcetera, operationaliserats till kvantitativa data. Detta är en förutsättning för att 

kunna jämföra grupper (delstudie I, III), mäta styrka i och förekomst av ett 

fenomen (delstudie II, III) samt utvärdera effekter av en intervention (delstudie 

III). Den kunskapsteoretiska grunden bakom användandet av kvalitativa data som 

om de vore kvantitativa kallas för positivism.
8
 Här ligger fokus på att något 

förekommer, inte hur det förekommer. 

Positivismen introducerades under 1800-talets första hälft då Auguste Comte 

(1798-1857) pläderade för att forskning enbart ska utgå från sådana fakta som vi 

kan kontrollera med våra sinnen och som dessutom återkommer tillräckligt ofta för 

att det ska vara möjligt att predicera och ingripa i ett skeende (Crotty 2012). Det 

som inte kan vägas eller mätas är, enligt ett positivistiskt synsätt, i princip 

ointressant för den empiriska forskningen. För att kunna mäta det som inte är 

                                                      

8 Det är dock viktigt att skilja mellan positivism och naturvetenskap. Naturvetenskaplig forskning 
bygger vanligtvis på data som kan mätas direkt, därför att de är naturligt kvantitativa. Några exempel 
på ”riktiga” kvantitativa variabler är hastighet, temperatur, koncentration av ett läkemedel, blodtryck 
etc. Positivism är kunskapsteorin bakom bl.a. samhällsvetenskapligt inriktad forskning. Här kan det 
t.ex. handla om konstruktionen av ett frågeformulär som ”mäter” styrkan i uppfattningar och 
attityder. Inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap innebär samma kunskapssyn att man t.ex. 
kan skatta känslor på en VAS-skala (Visuell Analog Skala).  
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naturligt mätbart måste kvalitativa data (t.ex. attityder, åsikter och upplevelser) 

göras mätbara. På så sätt blir det t.ex. möjligt att mäta skillnader i upplevelser på 

gruppnivå eller studera effekter av en intervention. 

I delstudie IV riktas forskningsintresset mot den levda erfarenheten, nämligen 

hur fenomenet tillit upplevs av patienter med erfarenheter av att erbjudas vård på 

en vårdcentral trots en förväntan om att bli transporterad till en akutmottagning. 

Här handlar det således om att förklara och förstå fenomenet så som det erfars med 

en livsvärldshermeneutisk ansats. 

Den kunskapsteoretiska grunden för den livsvärldsorienterade 

vårdvetenskapliga teoribildningen och den empiriska studie som presenteras i 

delstudie IV finns hos Edmund Husserl (1859-1938) som grundade det som brukar 

kallas för den moderna fenomenologin. Han intresserade sig för det som vi 

oreflekterat tror om världen, till exempel det som ligger bakom våra tankar och på 

ett självklart sätt styr mycket av vårt handlande. Han talade om ”sakerna” som 

saker för någon, det vill säga fenomen så som de erfars av ett mänskligt 

medvetande (Nyström 2007).  

Martin Heidegger (1889-1976) var Husserls adept. En viktig del av Husserls 

fenomenologi handlar om den värld som vi upplever som en självklarhet – vår 

livsvärld. En empirisk studie med ett livsvärldsperspektiv studerar mening och 

innebörder i livsvärlden i form av ett fenomen, så som det erfars av deltagarna i 

studien. Heidegger lyfte fram ontologin med den fundamentala frågan om 

”varandet”, och analyserade vad vi ”är” som människor. En viktig del av 

Heideggers ontologi handlade om att människan är en tolkande (hermeneutisk) 

varelse (ibid.). 

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) såg sin filosofi som en fortsättning av 

både Husserls fenomenologi och Heideggers filosofiska hermeneutik och 

utvecklade sin hermeneutik, genom att undersöka tolkningars förutsättningar. 

Därmed kom han att visa på förförståelsens stora betydelse när vi försöker förstå. 

Att förstå en text handlar om en horisontsammansmältning, där både den horisont 

som hör till själva texten och den som hör till tolkaren förändras och lägger grund 

för ny kunskap (Dahlberg et al. 2008). Den nära kopplingen mellan Husserls 

livsvärldsteori och Heideggers och Gadamers hermeneutik har i denna avhandling 

konkretiserats med begreppet livsvärldshermeneutik (ibid.).  

Livsvärld som både teori och metod, bygger på ett öppet förhållningssätt som 

ger både forskarna och vårdaren tillgång till patientens levda värld och deras 
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personliga sätt att uppfatta andra människor i omgivningen. Den filosofiska 

förankringen gör det lättare att belysa existentiella frågor i vården, vilket i sin tur 

också ger kunskap och evidens för vårdandet (Dahlberg 2011). 

Livsvärldshermeneutik som både teori och metod, bygger på ett öppet 

förhållningssätt men också ett kritiskt förhållningssätt till sin egen förståelse. Detta 

ger forskarna tillgång till informanters levda värld, och deras personliga sätt att 

uppfatta det fenomen som studeras. Den filosofiska förankringen gör det möjligt 

att belysa existentiella frågor, vilket ofta är en viktig fråga för vårdvetenskapen 

(Nyström 2007). 

Hermeneutik med livsvärlden som grund  

Som redan nämnts bygger Hans-George Gadamers filosofiska ansats på frågan om 

hur förståelse uppstår. Han problematiserar förståelsens förstrukturer, det vill säga 

förförståelsen. Gadamer intresserade sig för det som påverkar människan när hon 

förstår, oavsett om hon är medveten om det eller ej. Medvetandet påverkas av det 

förflutna och en enskild individs förståelse faller tillbaka på den kultur som 

individen lever i. Sammantaget talar Gadamer om detta som den verkningshistoria 

som ligger bakom förförståelsen (Gadamer 1997).  

Förståelsens cirkel, den så kallade ”hermeneutiska cirkeln” (eller 

hermeneutiska spiralen), är en illustration av hur den som tolkar rör sig från 

helheten (texterna, exempelvis intervjuer), till delar (meningsbärande enheter) och 

tillbaka till helheten (huvudtolkning), i syfte att utvidga sin helhetsförståelse.  

För att en tolkning skall kunna bidra med någonting nytt och intressant är det 

viktigt att den som tolkar problematiserar sina fördomar. Vidare anser Gadamer att 

tolkningen är en ständig process, och här påtalar han vikten av att gå tillbaka till 

”sakerna själva” (texterna) (jämför Husserl ovan) genom att förhålla sig kritisk till 

sin egen förförståelse (Gadamer 1997). 

Enligt en annan av hermeneutikens portalfigurer, Paul Ricoeur (1913-2005) 

bör forskarna förklara för att förstå i hermeneutisk mening. Här handlar det inte 

om en kausal förklaring utan om en klar mening och innebörd. Det handlar således 

inte om externa fakta som observeras och förklaras genom hypotetiska deduktiva 

procedurer eller som beskrivs i relation till någon form av lagbundenhet. 

Förståelsen, enligt Ricoeurs mening, har sitt eget tillämpningsområde inom den 

menings- och innebördssökande forskningen. Det var genom att föra in 

förklaringen som en del av förståelseprocessen som Ricoeur skapade en 
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tolkningsteori som ofta tillämpas inom empirisk forskning. Han menar att förklara 

och förstå överlappar varandra och interagerar med varandra (Nyström 2007). 

En teori om kommunikationen mellan patient och vårdare  

Som en del av livsvärldsperspektivet beskrivs här en teori som inte på förhand 

valdes som perspektiv för delstudie IV. Det var först i analysens avslutningsfas 

som det blev tydligt att teorin kunde fördjupa resultatet. 

Som nämnts ovan har kommunikationen mellan människor i vården stor 

betydelse för en god vård. Hur en god kommunikation skapas kan emellertid vara 

komplicerat. Som tolkningsstöd i delstudie IV visade sig Mishlers (1984) teori om 

”voice of medicine” och ”voice of lifeworld” vara en lämplig belysning av data, 

som kunde ge en mer utvecklad huvudtolkning. Mishler grundar sig på empiriska 

studier som visar att vårdare och patient ofta kommunicerar på olika sätt, vilket i 

sin tur gör det svårt att få en gemensam bild av hälsoproblemen. När en vårdare 

kommunicerar med patienten med en ”voice of medicine” innebär det att samtalet 

begränsas till ett medicinskt och tekniskt perspektiv utan uppföljning av hur 

hälsoproblemet kan påverka livssituationen. Patienten förväntas följa föreslagna 

åtgärder vilka ofta präglas av effektivitetstänkande. Patienten försöker anpassa sig 

till vårdarens sätt att kommunicera, trots att existentiella frågor nonchaleras. Det är 

alltid den professionella som är mest aktiv i kommunikationen och styr samtalet till 

det som denne uppfattar som väsentligt. När ”voice of medicine” dominerar över 

”voice of lifeworld” medför det således en risk att vårdaren förlorar sin helhetssyn 

och får en felaktig bild av patienten problem. Patienter som utgår från sina 

existentiella behov, till exempel genom att ge uttryck för sin oro, och låter 

livsvärldens röst tala, kan därtill upplevas som besvärliga eftersom de inte anpassar 

sig till den rådande vårdkulturen. När patienter anstränger sig för att vara duktiga 

och försöker tala med ”voice of medicine” försämras således deras möjligheter till 

delaktighet.  

Vikten av en god vårdrelation med god kommunikation kan tydliggöras med 

hjälp av Michlers (1984) teori eftersom den visar hur det kan gå till när patienten 

blir objektifierad och fråntagen sin delaktighet, en sådan relation skapar varken 

trygghet eller känslor av delaktighet. Värt att notera är att patientens medicinska 

frågor inte ska besvaras med något annat än ”voice of medicine”. En viktig slutsats 

av Mishlers teori är att om patientens existentiella frågor besvaras med ”voice of 

lifeworld”, t.ex. genom att vårdaren ställer en fördjupande fråga för att bättre förstå 
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vad det är som patienten funderar över, skapas en god grund för tillit i 

vårdrelationen.  
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Problemområde och avgränsning 

Patienter med primärvårdsbehov, det vill säga då deras vårdbehov bäst kan 

tillgodoses på vårdcentral/jourcentral, räknas som lågprioriterade patienter inom all 

hälso- och sjukvård. Trots detta söker sig många av dessa patienter ofta till 

sjukhusens akutmottagningar som saknar möjlighet att ge en ändamålsenlig vård 

för lågprioriterade patienter avseende vårdande, kommunikation och bedömning. 

Patienter med primärvårdsbehov utsätts därigenom för risker och vårdlidande, det 

vill säga ett lidande som inte orsakas av sjukdom och skada utan av bristande vård. 

Främsta bristen är avsaknad av kontinuitet och uppföljning av erhållen vård, vilket 

innebär att individuella hälsoprocesser förbises som mål för vårdandet.  

Det behövs därför kunskap om patienters tillit till vården när de inte får den 

vård och den vårdrelation de förväntat sig. Det finns även ett eftersatt behov av att 

studera patientsäkerhet då patienter med primärvårdsbehov inte med automatik blir 

transporterade till en vårdcentral. 

Inom ramen för denna avhandling studeras dock inte samordning och 

samverkan mellan vårdgivarna. 
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Övergripande syfte och delsyften 
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka om en ny vårdmodell – där 

patienter med primärvårdsbehov som inte behöver vårdas på en sjukhusbunden 

akutmottagning, direkt erbjuds vård inom primärvård – kan svara an på patientens 

behov av tillit och patientsäkerhet.  

 

Avhandlingens delsyften är att: 

 

I. retrospektivt undersöka journaler på patienter som tilldelats ambulans 

för primärvårdsbehov; omfattningen och patienternas karaktäristik. 

 

II. utveckla ett psykometriskt instrument för att mäta patienternas tillit till 

den prehospitala vårdkedjan.  

 

III. kliniskt utvärdera en ny vårdmodell, i ett samarbete mellan 

ambulanssjukvård och primärvård, med avseende på patientens tillit till 

vården och patientsäkerhet. 

  

IV. förklara och förstå fenomenet tillit såsom det erfars av patienter med 

erfarenhet av den nya vårdmodellen 
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Metoder  

Den aktuella avhandlingen baserar sig på tre olika typer av kvantitativa metoder, 

närmare bestämt en retrospektiv och explorativ registerstudie (delstudie I), en 

instrumentutveckling (delstudie II) och en randomiserad kontrollerad studie 

(delstudie III). Dessutom avslutas avhandlingen med en kvalitativ studie med 

hermeneutisk livsvärldsansats (delstudie IV). Då samtliga delstudier har olika 

metoder, kommer de att presenteras var och en för sig. Studierna har utförts i 

Västra Götalandsregionen Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen servar 

fler än 1,6 miljoner invånare och består av 49 kommuner (SCB 2013). 

Ambulanserna är belägna på 46 stationer i regionen och totalt finns cirka 100 

ambulanser. Det genomförs i genomsnitt cirka 181 000 ambulansuppdrag per år 

(VGR 2014).  

 
Delstudie I – registerstudie  

Design 

Delstudie I var en retrospektiv och explorativ studie. Syftet var att jämföra två 

grupper, de som var potentiella kandidater för vård inom primärvården med de som 

var potentiella kandidater för akutmottagning. Datamaterialet hämtades från 

journaler, från ambulansverksamheten och akutmottagningen för hela 2011. 

Under 2011, när studien genomfördes hade Sverige 9,5 miljoner invånare och 

av dem bodde 17 % i Västra Götalandsregionen (SKL 2011) där studien utfördes. 

Regionen är indelad i fem sjukhusområden, tillika fem ambulansorganisationer där 

det totalt genomfördes 115 ambulansuppdrag/1000 invånare (AmbuAlarm 2011).  

Studien genomfördes i samarbete med en expertgrupp bestående av 10 erfarna 

ambulanssjuksköterskor, som representerade samtliga sjukhusområden i Västra 

Götaland och en forskargrupp. Forskargruppen bestod av en professor i prehospital 
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akutsjukvård, en professor i vårdvetenskap, två docenter i vårdvetenskap och en 

docent i psykologi samt en erfaren ambulanssjuksköterska tillika doktorand.  

Urval  

Urvalet gjordes konsekutivt genom att granska de 50 första patienternas journaler, 

vilka tilldelats en ambulans, inom respektive sjukhusområde, varje månad, under 

2011.  

Att vara en potentiell kandidat för primärvård definierades enligt följande 

inklusionskriterier: (1) patienten fick ingen vård på akutmottagningen (2) patienten 

transporterades till akutmottagningen, utan att någon intervention påbörjades (3) 

patienten fick vård på akutmottagningen, men enligt journaluppgifter och 

expertgruppens bedömning kunde primärvård ha varit en likvärdig vård. 

Exklusionskriterier var följande: (1) ESS-kod (symtomkod) saknades (2) det 

saknades så mycket uppgifter i journalen att en bedömning var omöjlig att 

genomföra (3) bristfällig information med anledning av att patienten inte ville 

registrera sitt personnummer och (4) patienten var avliden. 

Datainsamling 

Ett formulär utvecklades för att samla in patientdata angående ålder, kön, anamnes, 

andra kliniska data (svårigheter att förstå information, smärta, konfusion, val av 

slutdestination, inlagd på sjukhus), vitala parametrar, prioritet, RETTS-färg, ESS-

kod, behandlings- och vårdåtgärder samt patientens delaktighet i beslut.  

För att säkerställa bedömningen konsulterade två personer från expertgruppen, 

varandra tills de kunde enas om varje retrospektiv bedömning (Polit & Beck 2012).  

Dataanalyser 

Patienterna som bedömdes vara potentiella kandidater för primärvården jämfördes 

med de som inte bedömdes vara kandidater för primärvården. Analyser för 

jämförelser utfördes med hjälp av Wilcoxon’s two-sample test för kontinuerliga 

variabler och ordnade kategoriska variabler (till exempel RETTS-färg) och Fishers 

Exakt Test för dikotoma (ja/nej) variabler. Samtliga analyser genomfördes med 

användning av SAS (Statistical Analysis Software). Alfavärdet 5 % tillämpades för 

dessa analyser. Gränsen för signifikans sattes därmed till p=0,05. 
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Delstudie II – Instrumentutvecklingsstudie  

Design 

Det fullständiga utvecklingsförfarandet för Patient Trust Questionnaire (PTQ) 

beskrivs i Figur 4. Inledningsvis konstruerades ett frågeformulär som hade 

svarsalternativ i form av en 5-gradig
9
 Likertskala, från 1 (stämmer inte alls) till 5 

(stämmer helt och hållet). Negativt formulerade påståenden kodades omvänt. 

Forskargruppen formulerade och enades om 36 påståenden som underbyggdes med 

en litteraturgenomgång av begreppet tillit. Ett krav var att påståendet måste vara 

applicerbart på vårdkontexten på larmcentral, ambulansverksamhet och 

akutmottagning/vårdcentral.   

Data samlades in november, 2011 och januari, 2013. Tre av fem 

sjukhusområden i Västra Götalandsregionen deltog; Södra Älvsborgs-, Kungälvs- 

och Skaraborgs sjukhusområde. 

Face-to-face validering 

För att testa förståelsen och begripligheten i instrumentets påståenden gjordes en så 

kallad face-to-face validering (Polit & Beck 2012). Samtliga av de 10 personer 

som deltog hade själva någon gång varit patienter med personliga erfarenheter av 

den prehospitala vårdkedjan. Bland deltagarna fanns en spridning med avseende på 

ålder, kön och etnicitet. Face-to-face validering innebar att första författaren satt 

med då deltagaren fyllde i formuläret. Deltagaren ombads att resonera högt kring 

sina val bland svarsalternativen under tiden han/hon fyllde i det samma. Som ett 

resultat av denna valideringsprocedur ströks tre påståenden på grund av tvetydiga 

formuleringar, vilket innebar att 33 påståenden kvarstod.  

                                                      

9 Likertskalans 5 olika svarsalternativ: (1) stämmer inte alls, (2) stämmer ganska dåligt, (3) stämmer 
varken bra eller dåligt, (4) stämmer ganska bra och (5) stämmer helt och hållet. 
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Figur 4. Utvecklingsförfarander för PTQ. 
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Urval och deltagare 

Data samlades in i två omgångar i följd, vilket resulterade i två skilda dataset. 

Följande inklusionskriterier användes: Deltagarna skulle (1) vara minst 18 år, (2) 

bedömas ha ett misstänkt akut primärvårdsbehov som prioriterades grön eller gul 

enligt RETTS och (3) kunna tala och förstå svenska språket. Dessutom kunde 

ambulanssjuksköterskan göra en subjektiv bedömning av patienten förmåga att 

fylla i formuläret. Patienter som inte hade förmågan till detta exkluderades.  

Patienterna tilläts ta hjälp av en släkting eller vän för att fylla i formuläret, de 

fick det med sig hem och ombads att returnera frågeformuläret inom tre dagar i 

medföljande kuvert. Valet att låta patienterna fylla i frågeformulär inom 3 dagar 

baserades på minnesforskning, där det är ett välkänt fenomen att en förvrängning 

av minnesbilden sker inom en relativt kort tid efter en händelse (McDaniel & 

Einstein 2000; Tulving & Donaldson 1972). 

Datainsamling och dataanalys 

All data analyserades genom en två-stegs modell, som genomfördes med två olika 

tvärsnitts (cross-sectional) set av (data-/fråge-) formulär. Avsikten var att sluta med 

samman uppsättning påståenden för samtliga vårdgivare i den akuta vårdkedjan 

(larmcentralen, ambulansverksamheten och den mottagande enheten 

(akutmottagning eller vårdcentral). Detta innebar samma påståenden för varje 

version av formuläret/enkäten. De påståenden som under analysen inte bidrog till 

en fast faktorstruktur för samtliga vårdgivare exkluderades, vilket är en vanlig 

metod för att utvärdera påståenden i ett frågeformulär (Polit & Beck 2012). Syftet 

med det första steget var att eliminera empiriskt irrelevanta påståenden och att 

lägga grunden för sunda psykometriska egenskaper
10

. Ambitionen var att minska 

antalet påståenden i förberedelse för en fullskalig utvärdering av frågeformuläret.  

                                                      

10
 Att ett instrument är psykometriskt innebär att det mäter en upplevelse, det är inte så vanligt inom 

vårdvetenskap, men däremot inom psykologi. Psykometriska egenskaper innebär att det har en robust 

faktorstruktur, reliabilitet (noggrannhet), lagom antal item/påståenden, validitet (mäter det som avses 

mätas) och tillräcklig varians. 
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I detta steg av analysen användes tre versioner av frågeformuläret som har 

samma påståenden, en version för respektive vårdgivare (larmcentral, ambulans 

och mottagande enhet). Kontextspecifika ord, till exempel, hänvisning till vårdare, 

anpassades för att passa terminologin inom varje vårdgivares organisation. Det 

genomfördes en preliminär utvärdering av frågeformuläret med 50 deltagare för 

varje version av 33-frågorsformuläret. Varje formulär hade fokus på antingen 

larmcentralen, ambulansen eller den mottagande enheten (akutmottagningen eller 

vårdcentralen). Totalt deltog 150 personer, varav 61 % var kvinnor. Åldern 

varierade mellan 18 till 92 år (M=61,3). Deltagarna inkluderades november 2011 

till och med februari 2012, i Södra Älvsborgs- och Kungälvs sjukhusområde.  

Syftet med det andra steget var att faktorstrukturen skulle upprepa sig i ett nytt 

data set i ett fullskaligt test som uppfyller kriteriet 10 deltagare per påstående (Polit 

& Beck 2012; Rattray & Jones 2007). I det här steget kombinerades de tre 

versionerna från steg ett i ett enda frågeformulär där deltagarna svarade på 

påståenden som fokuserade på de tre vårdgivarna i den akuta vårdkedjan 

(larmcentral, ambulans och den mottagande enheten). Av de 953 frågeformulär 

som lämnades ut till deltagarna, återkom 427 till första författaren, vilket 

motsvarade en svarsfrekvens på 44,8%. Medelåldern var 62 år och 53,6% var 

kvinnor. Datainsamlingen genomfördes från och med mars 2012 till februari 2013. 

Deltagarna rekryterades från Södra Älvsborgs-, Kungälvs- och Skaraborgs 

sjukhusområde. 

Statistiska metoder 

Deltagarnas svar registrerades och analyseras med hjälp statistikprogrammet SPSS 

(SPSS Inc., Chicago IL, version 21,0). Påståendena utvärderades gällande 

faktorstruktur och reliabilitet med hjälp av statistiska metoder såsom faktor analys, 

Cronbachs alfas för analys av tillförlitlighet, inter-item korrelationer, medel- och 

standardavvikelser för enskilda påståenden (Polit & Beck 2012). 

Faktoranalys används bland annat för att utvärdera multiitem (fleritems-) 

instrument som är avsedda att fånga abstrakta självskattningsbegrepp. En 

faktoranalys resulterar i en mängd faktorladdningar som var och ett representerar 

bidraget från varje påstående och i vilken grad detta bidrar till det underliggande 

begreppet som just det fångar. För att bidra i tillräckligt hög grad till variansen av 

det latenta begreppet bör en faktorladdning uppnå ett värde av 0.4 eller högre. 
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Genom att studera mönstret (faktorstrukturen) för faktorladdningarna, blir det 

tydliggjort vilka påståenden som sannolikt fångat samma latenta begrepp, det vill 

säga belyser delar av samma sak. En robust faktorstruktur är en nödvändig, men 

inte tillräcklig, förutsättning för begreppsvaliditet (Polit & Beck 2012; Rattray & 

Jones 2007). 

För att uppnå tillförlitliga resultat gällande faktorstruktur, bör förhållandet 

mellan antalet påståenden som analyserats och de deltagande svaren vara 10 eller 

högre (Polit & Beck 2012; Rattray & Jones 2007), till exempel om det var fem 

påståenden behövdes 50 svar. I denna studie utfördes en serie av separata 

explorativa faktoranalyser för varje vårdgivare (det vill säga larmcentralen, 

ambulansen och den mottagande vårdenheten), med hjälp av faktoranalys 

(principal axis factoring) med Varimax rotation och Kaiser normalization. I 

analyserna sattes också ett värde för ortogonala faktorer med ett egenvärde på >1 

för varje faktor, vilket bör uppnå en förklarande del av den totala variansen som är 

större än 60 % (Rattray & Jones 2007). Cronbachs alpha är en indikation på 

mättillförlitlighet, baserad på en sammanställning av inter-item korrelationen 

mellan alla påståenden som är avsedda att mäta samma latenta begrepp. Som en 

tumregel bör Cronbachs alpha vara 0,7 eller högre (Polit & Beck 2012). 

Inter-item korrelationer för varje par av påståenden studerades för att avgöra 

vilket av de två som bör exkluderas. Ett bland flera kriterier när beslut fattades om 

vilka två påståenden som bör exkluderas, var högre korrelation med andra 

påståenden. Emellertid är inte alltför hög inter-itemkorrelation önskvärd. Som 

tumregel rekommenderas en inter-item korrelation mellan 0,3 och 0,7. En 

korrelation lägre än 0,3 tyder på låg kongruens med det underliggande begreppet 

medan korrelation högre än 0,7 tyder på för hög samstämmighet (Polit & Beck 

2012). Dessutom studerades även item-to-total korrelationer för att utvärdera 

separata påståenden (Polit & Beck 2012). Medelvärden för separata påståenden, 

var ett annat utvärderingkriterium för beslut om vilket av två påståenden som bör 

exkluderas. Ett påstående som visar ett medelvärde nära maxvärdet inom ett visst 

mättillfälle lämnar bara ett litet utrymme för ännu högre värden (jämför takeffekt). 

Därför var påståenden med medelvärden närmare mitten av skalan mer önskvärt än 

sådana med extrema medelvärden (Polit & Beck 2012). Standardavvikelser för 

enskilda påståenden var ytterligare ett utvärderingskriterium när beslut om vilka 

två påståenden som bör elimineras fattades. För att ett påstående skall samvariera 

med andra påståenden måste det ha en viss varians. Om det inte har det, kommer 
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det att vara konstant och bidrar därmed inte till den totala variansen. Därför 

föredras påståenden med högre standardavvikelser framfört med dem med lägre 

standardavvikelser (Polit & Beck, 2012). 
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Delstudie III – Randomiserad kontrollerad studie 

Design 

En randomiserad kontrollerad studiedesign (RCT) användes för att explorativt 
jämföra graden av patienttillit och patientsäkerhet bland lågprioriterade 
ambulanspatienter. Patienterna randomiserades till antingen vårdcentral eller 
akutmottagning. Patienter som randomiserades till en vårdcentral fick vård enligt 
en ny vårdmodell och de som randomiserades till akutmottagning fick traditionell 
vård. 

Med hjälp av en datorbaserad slumptalsgenerator randomiserades patienter i 
block om femtio, vilka i den praktiska verksamheten administrerades med hjälp av 
randomiseringskuvert. Ett kuvert förbereddes för varje deltagande patient, vilket 
innehöll en angivelse om patienten skulle hänvisas till en vårdcentral eller till 
akutmottagning. Hälften av patienterna randomiserades till vårdcentral 
(behandlingsalternativ enligt nya vårdmodellen) och den andra hälften till 
traditionell vård på akutmottagning (behandling enligt traditionell vårdmodell). Det 
fanns 15 fall av ”crossovers, fem från kontrollgruppen och 10 från 
experimentgruppen, det vill säga patienter som av olika skäl hamnade i motsatt 
grupp utifrån hur de randomiserades (se Figur 6). Resultaten i denna studie 
presenteras utifrån hur de randomiserades. Däremot analyserades också data per 
protokoll (efter att crossovers exkluderas från analysen). Ingen större avvikelse i 
resultaten uppstod vid analys av data per protokoll.  

Studien genomfördes på 18 vårdcentraler och ett sjukhus, med ett 
upptagningsområde med 190 500 invånare i sydvästra Sverige, bestående av både 
stads- och landsbygdsmiljö. Ambulanssjukvården i området har sju ambulanser 
som är i tjänst dygnet runt, alla dagar i veckan och tre ambulanser som är i tjänst 
under dagtid, alla vardagar. Ambulanserna genomförde tillsammans 49 000 
uppdrag under studieperioden mars, 2013 till maj, 2016. 

Den nya vårdmodellen 

Den nya vårdmodellen, Vård-på-Rätt-Vårdnivå (Figur 5) skiljer sig från 

traditionell ambulanssjukvård i följande avseenden:            

 

 Patienter bedömdes som lågprioriterade med hjälp av RETTS (grön eller 

gul) av ambulanssjuksköterskan på plats. 
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 Ett beslutstöd fanns att tillgå som hjälp för ambulanssjuksköterskan att 

bedöma patientens primärvårdsbehov. 

 

 När patienten randomiserades till vårdcentral hade 

ambulanssjuksköterskan telefonkontakt med vårdcentralens läkare eller 

distriktssköterska som bekräftade om patienten var lämplig för vårdcentral. 

Beslutet om detta fattades gemensamt av vårdcentralens läkare/ 

distriktssköterska och ambulanssjuksköterskan. Följande tre alternativ 

användes: vårdcentralen direkt, hänvisning till vårdcentral senare (inom 24 

timmar), eller akutmottagningen bedömdes trots allt var den mest lämpliga 

vårdnivån.  
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Figur 5. Den nya vårdmodellen – Vård-på-Rätt-Vårdnivå. 
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Beslutsstöd 

Ett papperbaserat beslutsstöd (58 sidor) utvecklades specifikt för den aktuella 

studien, i samverkan med specialistläkare inom varje medicinskt område (Södra 

Älvsborgs Sjukhus). Beslutsstödet är baserat på RETTS:s ESS-koder, som exempel 

kan nämnas yrsel. För tillståndet yrsel gällde att samtliga av följande kriterier 

skulle vara uppfyllda: (1) normala vitala parametrar, (2) inga nya neurologiska 

symptom, (3) ej vara illamående eller kräkas, (4) ingen huvudvärk (5) tidigare 

yrsel och aktuella symtom är samma som tidigare, och (6) kunna stå upp utan hjälp 

(om det var möjligt tidigare). Beslutsstödet hade en rådgivande funktion för 

ambulanssjuksköterskorna i bedömning, men var inte tvingande att använda. 

Urval och deltagare 

Delstudien bygger på ett slumpmässigt urval (kuvertmetoden). Deltagarna var 

patienter som ringt till larmcentralen och tilldelats ambulanssjukvård och av 

ambulanssjuksköterskan bedömts ha ett primärvårdsbehov och därför kunde 

hänvisas till vårdcentral.  

 
Inklusions- och exklusionskriterier 

Följande inklusionskriterier användes: (1) Patienten skulle vara 18 år eller äldre 

och (2) ambulanssjuksköterskans RETTS-bedömning skulle vara gul eller grön. 

Patienter som inte kunde fylla i Patienttillitsformuläret (PTQ) av språkliga eller 

intellektuella skäl exkluderades. 

Datainsamling 

Patienter som gav sitt skriftliga samtycke till deltagande ingick och erhöll således 

även tillitsformuläret (PTQ). De uppmanades att fylla i tillitsformuläret och 

dessutom besvara förfrågan om de tillät uppföljningssamtal och därefter skicka 

tillbaka formuläret inom tre dagar. Svarsfrekvensen gällande tillitsformuläret var 

78 % (n=147).  

För att utvärdera patientsäkerheten, genomfördes en retrospektiv 

journalgranskning av ambulansjournaler, journaler på vårdcentral och journaler på 

akutmottagning. Utöver de förutbestämda kriterierna dokumenterades även ålder, 

kön, anamnes, prioriteringar, ESS-kod och vitala parametrar, vidtagna 

undersökningar och vårdinsatser. 
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Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas närhelst de önskade. De var garanterade fullständig 

konfidentialitet. Etikgodkännande erhölls av Regionala etikprövningsnämnden vid 

Göteborgs universitet (registreringsnummer: 329-12). Studien är registrerad i 

ClinicalTrials.gov Protocol Registration System (identifieringsnummer: 

NCT02524080), FoU i Sverige 2016 och genomfördes i enlighet med Consort 

2010-avtalet (Figur 6).  

Utfall 

Primär endpoint: Patientens tillit 

Patientens tillit bedömdes med hjälp av Patienttillitsformuläret PTQ som utvecklats 

speciellt för användning i den aktuella kontexten (Norberg Boysen et al., 2016). 

Formuläret består av totalt åtta olika påståenden, fyra påståenden som visar på den 

underliggande faktorn av tillit som benämnts trovärdighet och fyra påståenden som 

berör patientens uppfattning om den andra underliggande faktoren till tillit som 

benämnts tillgänglighet. Samtliga åtta påståenden (se fotnot nummer 12) var 

desamma för var och en av vårdgivarna i den prehospitala vårdkedjan 

(larmcentralen, ambulanssjukvården och den mottagande enheten som i det här 

fallet är vårdcentral eller akutmottagning). Detta innebär att patienttillitsformuläret 

består av 24 påståenden. Patienttillitsformulärets påståenden besvaras på en 5-

gradig Likertskala, från 1 (stämmer inte alla) till 5 (stämmer helt och hållet).  

Faktorstrukturen granskades med hjälp av separata faktoranalyser med 

samtliga åtta påståenden för respektive vårdgivare. Påståendena fördelade sig som 

förväntat, med samtliga faktorladdningar > 0,50. Reliabiliteten för de respektive 

underliggande faktorerna, trovärdighet och tillgänglighet var 0,847 och 0,829 för 

larmcentral, 0,858 och 0,853 för ambulans samt 0,941 och 0,911 för den 

mottagande enhet (vårdcentral eller akutmottagning).  

 
Sekundär endpoint: Patientsäkerhet 

Patientsäkerheten bedömdes genom en retrospektiv journalgranskning (ambulans-, 

vårdcentrals- och akutmottagningsjournaler) med inriktning på följande 

ogynnsamma händelser: sekundärtransporter inom 72 timmar, inläggning på 

sjukhus, slutdiagnos (ICD-10) och dödsfall inom 30 dagar. Journalerna studerades 

noggrant för att förstå de bakomliggande orsakerna till de insatser och åtgärder 

som registrerats. 
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call (reminder) did not want a new PTQ 
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Figur 6. CONSORT 2010 flödesdiagram från studien.   
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Dataanalys 

Patienttillitsformuläret (PTQ) analyserades med hjälp av SPSS (IBM SPSS 

Statistics, version 23). Den totala poängen för varje delskala (faktor) av formuläret 

beräknades genom att lägga till poängen för var och en av de fyra påståendena och 

sedan dela med antalet påståenden (det vill säga med fyra). Totalpoängen för varje 

delskala (faktor) kan således variera mellan 1 (låg tillit) och 5 (hög tillit). Data 

analyserades för patienttillit (primär endpoint) genom att jämföra interventions- 

och kontrollgruppen med hjälp av Mann-Whitney's U-test. 

För att analysera den retrospektiva journalgranskningen och för att utvärdera 

resultatet av patientens egenskaper samt patientsäkerhet, användes SAS (version 

9.3). När det gäller analys av patientsäkerhet (sekundär endpoint) studerades 

följande ogynnsamma händelser: (1) sekundärtransport inom 72 timmar, (2) 

potentiellt allvarliga tillstånd (diagnoser) (ICD-10), (3) inläggning på sjukhus och 

(4) avliden inom 30 dagar. Fishers Exakt Test användes vid jämförelser mellan 

grupperna med avseende på dikotoma variabler och Wilcoxon’s two-sample test 

användes för jämförelse mellan grupperna med avseende på kontinuerliga variabler 

och ordnade kategoriska variabler. För alla analyser betraktades p-värden < 0,05 

som signifikanta och när tillämpligt utfördes analyserna som tvåsidiga (two-tailed) 

test.  

  



  

46 

 

Delstudie IV – Hermeneutisk livsvärldsstudie 

Design 

För att förklara och förstå upplevelsen av att vara en patient som ringer larmcentral 

och tilldelas en ambulans för primärvårdbehov och hänvisas till vårdcentralen, 

användes en kvalitativ analys med inspiration från Gadamer (1997) och Ricoeur 

(1976). Epistemologiskt bygger studien på det livsvärldsperspektiv som har 

introducerats av Husserl och vidareutvecklats inom hermeneutiken av Gadamer 

och Ricoeur (Dahlberg et al. 2008). Detta perspektiv innebär att tillit i kedjan av 

akutvård, behandlas som ett fenomen, såsom det erfars av patienterna. 

Urval och deltagare 

Deltagarna i studien ingick i det slumpmässiga urvalet i studie III och hade varit 

patienter som ringt till larmcentralen, och av ambulanssjuksköterskan bedömts ha 

ett primärvårdsbehov och därför kunde hänvisas till vårdcentral. Samtliga deltagare 

hade en levd erfarenhet av en sådan vårdsituation. Till studie IV valdes informanter 

som kunde tänkas variera i sina levda erfarenheter av fenomenet tillit i samband 

med vårdsituationen. Alla patienter där kontaktuppgifter gick att finna kontaktades 

och tio av dem valdes och tillfrågades om deltagande i en intervju. Det var således 

ett strategiskt (medvetet) urval
11

 (Polit & Beck 2012) av deltagare i syfte att få en 

variation av fenomenet, tillit, i den akuta vårdkedjan. Sju kvinnor och tre män 

mellan 20 och 87 år samtyckte till medverkan i studien.  

Att vara fenomenorienterad innebär inte att urvalet ska vara representativt i 

relation till populationen. Urvalet sker så att fenomenet skall ha möjlighet att 

variera optimalt. Detta gjordes genom en variation i ålder, kön, etnicitet och 

populationsområde. Nio deltagare hade svensk härkomst och en hade utländsk 

härkomst. Fem bodde i tätort och fem på landsbygden. Deltagarna valde själva tid 

och plats för intervjuerna. Sju intervjuer ägde rum hemma hos patienten, en på en 

neutral plats och två på högskolan i Borås. 

                                                      

Strategiskt urval innebär ett styrt urval av informanter på basis av klart definierade kriterier som 

till exempel ålder, kön, och etnicitet (Polit & Beck 2012).  
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Datainsamling 

Intervjuerna följde principerna för öppna livsvärldsintervjuer (Dahlberg et al. 

2008). Deltagarna ombads att beskriva sin levda erfarenhet av den aktuella 

situationen där samtliga vårdgivare (larmcentral, ambulans och vårdcentral) 

inkluderades. Öppningsfrågan var den samma i samtliga intervjuer: ”Hur var det 

när du ringde efter en ambulans och blev transporterad till vårdcentralen?” 

Beroende på de individuella svaren varierade följdfrågorna men alla syftade till att 

stimulera reflektion kring forskningsfenomenet, till exempel: ”Vad tänkte du om 

det?” eller ”Hur kände du då?” Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant. 

Dataanalys 

I den inledande fasen av den hermeneutiska analysen (Nyström 2007) lästes de 

transkriberade intervjuerna ett flertal gånger tills den första helheten (alla data) 

kändes bekant. I nästa steg identifierades fem teman genom tolkning för att sedan 

utgöra förslag på hur olika aspekter av forskningsfenomenet kan förklaras och 

förstås. De olika temana tolkades med hjälp av en dialektisk struktur som belyste 

möjligheter och hinder för tillit i den akuta vårdkedjan. Giltigheten i de 

framväxande tolkningarna bedömdes med hjälp av följande validitetskriterier: (1) 

källan till en tolkning får bara vara en faktisk del av data (meningsbärande enheter) 

(2) det skall inte gå att finna någon annan tolkning som på ett mer meningsfullt sätt 

kan förklara data och (3) Det får inte finnas någonting i data som står i motsatts till 

de tolkningar som anses vara giltiga (Trankell 1973). 

I det sista steget jämfördes de tolkade temana och en huvudtolkning 

formulerades med hjälp av Mishlers (1984) teori om den medicinska rösten (voice 

of medicine) kontra livsvärldsrösten (voice of lifeworld). Mishler, som beskrivits 

ovan menar att vårdaren och patienten ofta har olika sätt att tala om hälsoproblem. 

Vårdaren talar många gånger med en medicinsk röst, utan att följa upp hur 

hälsoproblemet påverkar livssituationen för patienten. Patienten försöker då ofta 

anpassa sig till hur vårdaren kommunicerar, trots att livsvärlden ignoreras på detta 

sätt. Detta gör i sin tur att vårdaren kan få en felaktig bild av patientens problem 

(Mishler 1984). 

Giltigheten i huvudtolkningen bedömdes i relation till principen att röra sig 

mellan den initiala helheten (datasetet med intervjuer) till delar (tolkningar och 
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jämförelser av teman) till en ny helhet (sammanfattande förståelse av teman) och 

vise versa, i strävan efter en enhetlig struktur i tolkningarna (Ödman 1994). Som 

ett sista steg i kontrollen jämförde en av medförfattarna (LC), som inte har 

prehospital erfarenhet, noggrant tolkningarna med de transkriberade intervjuerna. 

 
Forskningsetiska överväganden 
Forskningsprojektet Vård-på-Rätt-Vårdnivå stöds med tre etikansökningar som 

godkänts av den regionala etikprövningsnämnden vid Göteborgs universitet 

(delstudie I, diarienummer 372-12; delstudie II, diarienummer 1051-11; delstudie 

III och IV, diarienummer 329-12) (SFS 2003:460/2008:192). 

Då forskningen involverar levande människor har informerat samtycke 

erhållits (Helsingforsdeklarationen 2013). Personuppgifterna i studierna har 

behandlats konfidentiellt och kan bara ses av forskargruppen och i resultaten är det 

inte möjligt att urskilja en enskild informant (SFS 1998:204). Enkäterna (studie II 

och III) är kodade och räknas därmed som personuppgifter, enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Alla uppgifter är arkiverade enligt arkivlagen 

(SFS 1990: 782) och används enbart för det aktuella forskningsprojektet.  

Ovan nämnda lagar och forskningsetiska regler understryker att deltagandet i 

forskning skall vara frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när så önskas. 

Deltagarna i studierna (II, III, IV) tillfrågades av ambulanspersonalen och de kunde 

avböja ett deltagande. Ett forskningsetiskt problem kan vara att deltagarna kände 

sig i beroendeställning och inte vågade avböja, kanske av rädsla för att inte erhålla 

optimal vård. Därmed kan autonomiprincipen (Beauchamp & Childress, 2001) ha 

blivit ifrågasatt, då möjligheten finns att patienten inte självklart utgår från rätten 

att själv bestämma. Vidare har forskarna inte heller kontroll över huruvida 

påtryckning har utövats på deltagarna i samband med datainsamlingen. Det går 

således inte att utesluta att övertalning förekommit, vilket inte är tillåtet 

(Vetenskapsrådet 2011) och hotar autonomin (Beauchamp & Childress 2001). 

Dock har forskarna inte fått kännerdom eller haft misstanke om sådana risker.  

Den faktiska situationen var den omvända i delstudie III, nämligen att 

inklusionen av patienterna gick allt för långsamt. Sandman och Nordmark (2006) 

har visat att vårdarna inom ambulanssjukvård värnar om det som de anser vara bäst 

för patienten utifrån sina egna ideal och med hänsyn till vilka resurser som finns. 

De belyser vidare att vårdaren vill vara tillitsfull och inte transportera patienten till 

en vårdenhet mot patientens vilja (Sandman & Nordmark 2006), vilket i sin tur kan 
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ha bidragit till viss motvilja att inkluderade patienter i denna studie. För att 

stimulera ambulanssjuksköterskorna till mer aktiv datainsamling anordnades därför 

en ”tävling” mellan ambulansstationerna, ca 2 år från start. Tävlingen innebar att 

teamet som inkluderat flest patienter premierades med en Ipad, efter var femtionde 

inkluderad patient. En tilläggsansökan för detta förfaringssätt gjordes hos den 

regionala etikprövningsnämnden vid Göteborgs universitet, som godkände en 

sådan stimulering av datainsamlingen.  

I projektet Vård-på-Rätt-Vårdnivå (delstudie III) informerades deltagarna 

både muntligt och skriftligt av ambulanssjuksköterskan. Ett forskningsetiskt 

problem kan vara att forskarna inte själva informerat deltagarna och vet således 

inte om fullständig informationen delgivits, inte heller hur deltagarna uppfattat 

informationen. Forskarna hade försett ambulanssjuksköterskorna med noggrant 

underlag och en praktisk minneslapp med informationspunkterna. Om detta alltid 

skedde går dock inte att kontrollera, då varje enskilt patientmöte styrs av den 

individuella vårdarens värderingar och prioriteringar. Således, om vårdaren inte var 

helt övertygad om att studien långsiktigt kunde leda till god vård för patienterna, 

fanns en risk att de styrde sin information. Se Sandman och Nordmark (2006) 

ovan. 

I Vård-på-Rätt-Vårdnivå-projektet ställdes två legitima värden mot varandra, 

vårdetik och forskningsetik, vilket ofta är fallet i klinisk forskning. Vårdetiskt 

prioriteras vårdmötet med den individuella patienten och dennes vårdbehov och 

vanligtvis utan hänsyn till andra patienter. Den forskningsetiska prioriteringen är i 

stället generell och långsiktig, det vill säga att göra gott för en större patientgrupp i 

framtidens hälso- och sjukvård. Att patienter under själva projekttiden kunde lottas 

till akutmottagning, trots att de var lågprioriterade och därmed riskerade att utsättas 

för långa väntetider, innebar att forskningens värde prioriterades före vårdens 

värden. Enligt Beauchamp och Childress (2001) och Helgesson (2006) kan då 

”prima facie” tillämpas, vilket innebär att om två etiska värden kom i konflikt med 

varandra, kan ett av dem väljas och förhoppningen är att många människor 

framledes skall kunna dra nytta av forskningens resultat.  

Studiernas syfte var som ovan beskrivits, att göra gott och inte skada eller 

utsätta någon för onödigt lidande. Forskarnas övertygelse var att lågprioriterade 

patienter skulle kunna få en snabbare och kanske bättre vård med den nya 

vårdmodellen, alltså både optimal hälsa och minskat lidande för den enskilda 

människan. Emellertid, forskningens genomförande är en lång väg och förutsätter 
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att vårdmodellen först måste prövas i jämförelse med traditionell vård. Den nya 

vårdmodellen innebar även att ambulanssjuksköterskan gjorde en korrekt 

bedömning av patientens tillstånd och hänvisade till ändamålsenlig vård. 

Dessvärre, om så inte blev fallet fanns det en risk för att principen att icke skada 

äventyrats (Beauchamp & Childress 2001). För att förvissa sig om att patienterna 

inte tagit skada, kontaktades de via telefon, där det fanns möjlighet till 

telefonkontakt. Dessutom följdes patienterna upp via journaler från både 

ambulanssjukvården och mottagande vårdenhet (vårdcentral eller akutmottagning). 

Den aktuella forskningen förväntas visa ett slutgiltigt resultat som kan gagna en 

bred patientgrupp och även kan ses som samhällsnyttig, vilket både 

Helsingforsdeklarationen (2013) och Nürnbergkoden (Nuremberg code 1947) 

poängterar att forskningsresultat skall vara.  
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Resultat 

I delstudie I framkom att 16 % av alla ambulansuppdrag som genomförs i Västra 

Götalands Regionen utgörs av patienter som sannolikt med fördel hade kunnat 

vårdas på vårdcentral i stället för på akutmottagning. Det som utmärkte dessa 

patienter var att de var något yngre och mindre belastade av sjukdomar, de 

återfanns inom samtliga prioriteringsgrader (utlarmning från larmcentralen) och 

inom de flesta symtomkoder (ESS). De mest förekommande symptomkoderna var 

dock illamående/ kräkning, bröst-/bröstkorgssmärta samt ospecifik sjukdom. Bland 

de som bedömdes behöva vård på akutmottagning var bröst-/bröstkorgssmärta, 

andningsbesvär och illamående/kräkningar/diarré de vanligaste symtomen. Det 

faktum att de patienter som ansågs lämpliga för den nya vårdmodellen kunde 

rekryteras från så många olika ESS koder försvårade möjligheterna till snabb 

identifiering. Det hade varit enklare om dessa fall rekryterades från några få ESS 

koder.  

I delstudie II utvecklades ett nytt mätinstrument som syftade till att mäta 

patientens tillit till vården i den prehospitala vårdkedjan, bestående av larmcentral, 

ambulanssjukvård och mottagande enhet som i den aktuella studien var antingen 

vårdcentral eller akutmottagning. Instrumentet var en enkät indelad i tre delar, en 

som berör larmcentral, en för ambulanssjukvård och en för mottagande enhet. 

Varje del består av samma åtta påståenden
12

. Instrumentets första fyra påståenden 

belyser den underliggande tillitsfaktorn trovärdighet, de fyra sista belyser den 

andra underliggande tillitsfaktorn tillgänglighet. Utöver karaktäristik, (ålder, kön, 

                                                      

12 Påståendena var följande: (1) Jag var övertygad om att jag skulle få rätt vård (2) Jag tyckte att jag 
blev tagen på allvar (3) Jag var säker på att jag skulle få den hjälp jag behövde (4) Jag kände 
förtroende till (den aktuella) vårdaren (5) Jag tycker att jag borde ha fått mer uppmärksamhet (6) Det 
var svårt att få svar på mina frågor (7) Jag kände att det var svårt att lämna över mina problem och (8) 
Det bemötande jag fick var ovärdigt en människa i min situation. 
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etnicitet, orsak och vem som initierade larmsamtalet), innehöll instrumentet således 

24 påståenden som besvarades på en 5-gradig Likertskala, från 1 (stämmer inte 

alls) till 5 (stämmer helt och hållet). 

I delstudie III utvärderades den nya vårdmodellen i en randomiserad 

kontrollerad studie (RCT). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

när det gällde tillit, utan båda grupperna visade sig ha hög tillit till vården. 

Däremot kan patienturvalet till studien ifrågasättas, vilket skulle kunna indikera en 

potentiell patientsäkerhetsrisk. En hög andel patienter uppfyllde kriterierna för 

ogynnsamma händelser (adverse events). Primärvården kan i flera av dessa fall 

således ifrågasättas som optimal vårdnivå. Av de totalt 188 inkluderade patienterna 

hade nio patienter potentiellt allvarliga diagnoser; tre stroke, en transitorisk 

ischemisk attack (TIA), en hjärtinfarkt, en ilius, en gastrointestional blödning (GI-

blödning), en interstitiell nefrit (njusvikt) och en lumbar vertebral fraktur 

(kotfraktur). Det genomfördes 22 sekundärtransporter, 43 patienter blev inlagda på 

sjukhus och två patienter dog inom 30 dagar. Totalt motsvarar detta 59 patienter 

som utsattes för en eller flera ogynnsamma händelser. 

Följaktligen, andelen patienter (n=59) som initialt bedömdes vara exponerade 

för ogynnsamma händelser utifrån de förutbestämda kriterierna var 31 %. Efter en 

noggrann analys av journalerna, kunde dock ett antal patienter med säkerhet 

avskrivas från att ha varit utsatta för någon risk, vilket innebär att 19 % slutligen 

bedömdes som potentiellt exponerade för ogynnsam händelse. Dödsfallen inte 

hade något samband med den nya vårdmodellen. Den ena patienten var gammal 

(>85 år) och vårdades palliativt, dödsfallet var således väntat. Den andra patienten 

avled av andra orsaker (okänd) och var i god kondition vid ett återbesök på 

vårdcentralen några dagar efter inklusion i studien. Vidare var det en patient som 

kontaktade larmcentralen på grund av urinvägsbesvär men diagnostiserades med 

hjärtinfarkt, långt senare under vårdtillfället. En patient blev inlagd på sjukhus i 

fem dagar, i väntan på vårdplanering. Sju av de 22 sekundärtransporterna 

resulterade inte i några åtgärder på akutmottagningen. 

Utöver detta fanns det patienter där det inte med säkerhet gick att avgöra om 

de utsattes för någon risk. Om även dessa patienter räknas bort utgör den grupp 

som utsattes för en säkerhetsrisk 11 % av de inkluderade patienterna. Sannolikt 

ligger ”den verkliga” andelen patienter som utsattes för risk att drabbas av 

vårdrelaterad skada någonstans mellan 11 och 19 %.  

I delstudie IV intervjuades tio deltagare som blivit randomiserade till den nya 

vårdmodellen. Studien hade en hermeneutisk livsvärldsansats med syfte att 
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förklara och förstå fenomenet tillit så som det erfars av patienter med erfarenhet av 

den nya vårdmodellen. Resultatet visar att patientens tillit till den nya 

vårdmodellen består av fem teman som därefter mynnar ut i en kortfattad 

huvudtolkning av hur fenomenet tillit kan förklaras och förstås ur ett 

vårdvetenskapligt patientperspektiv, när en patient har ringt efter ambulans för ett 

primärvårdsbehov och blivit hänvisad till vårdcentral (Tabell 1). Säker medicinsk 

vård och behandling verkar tas för givet, förutsatt att vårdaren lyssnar på patienten 

och förstår hälsoproblemen. Att vara delaktig i beslutet om att komma till 

vårdcentralen och få vara det på ett sätt som passar patientens egna individuella 

behov stärker den positiva spiralen ytterligare. 

 

 
Tabell 1. Teman och huvudtolkning. 

Teman Huvudtolkning 

Uppfatta professionell erfarenhet och 

kompetens  
Tillit till den prehospitala vårdkedjan involverar inte 

automatiskt medicinsk vård.  

Däremot möjliggör uppmärksamheten på patientens 

livsvärld i en professionell vårdande relation att 

patienten känner tillit till vårdare och vårdmiljö. 

Få information och tillåtelse att  

kommunicera sina problem  
Möta en välkomnande och inbjudande 

vårdatmosfär och vårdmiljö 

Observera och uppfatta vården som 

rättvis  

Förstå sitt eget ansvar 

 

Kärnan i denna professionella vårdande relation beskrivs som delad 

kommunikation i form av information, dialog och diskussion. Att bli inbjuden att 

berätta sin historia ökar möjligheten för patienttillit och säkerhet att skapa insikt 

om vård på rätt vårdnivå. Detta i sin tur ökar chanserna till att patienten vågar söka 

vård på en mer ändamålsenlig vårdnivå i framtiden om likande symtom 

uppkommer. För att möjliggöra detta krävs att patienttillit skapas till den 

prehospitala vårdkedjan och ger vårdsituationerna en positiv start. När detta 

händer, kan begreppet vårdande expandera så att det också innefattar medicinsk 

vård och behandling. 

Meningen med den vårdande relationen kan ytterligare belysas av Mishlers 

(1984) teori om röster (voices). Mishler menar att patientens medicinska frågor 
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skall besvaras genom tillämpning av ”voice of medicine”, medan existentiella 

frågor skall besvaras med ”voice of lifeworld”, det vill säga med öppna 

uppföljningsfrågor som följer patientens eget sätt att beskriva problem och behov. 

Mishlers (1984) teori understryker vikten av att undvika objektifiering av patienten 

i alla situationer. Resultatet kan förstås som att, genom att vårdaren använder rätt 

”röst” i varje situation, ges patienten möjlighet att känna tillit och delaktighet i sin 

egen vård.  

Livsvärldsrösten i en professionell vårdande relation verkar göra att patienten 

känner tillit till vårdaren och vårdmiljön. För att uttrycka det på ett annat sätt, när 

vårdaren i den prehospitala vårdkedjan bjuder in patienten att delta i bedömning 

och beslut om sin egen vård, på ett trovärdigt sätt och med vardagligt språk, skapas 

patientens tillit.  
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Diskussion 

I denna del av avhandlingen kommer delar av resultatet att reflekteras och 

diskuteras, framför allt från delstudie III och IV. Inledningsvis diskuteras 

huvudresultaten kring patientens tillit, följt av en diskussion om det viktigaste 

resultatet om patientsäkerhet. Avslutningsvis presenteras en helhetsförståelse, som 

avser att föra samman och fördjupa resultatet om tillit och patientsäkerhet.  
  
Livsvärldsrösten främjar tillit i den prehospital vårdrelationen  
Resultatet föreslår att medicinsk vård inte automatiskt inkluderas i patientens 

upplevelse av tillit. Istället, förefaller den professionella vårdrelationen att vara den 

mest signifikanta aspekten av tillit, eftersom medicinsk behandling inte nämndes 

överhuvudtaget när patienterna ombads berätta om sina erfarenheter. En vårdande 

relation med nyanserad kommunikation, det vill säga en kommunikation med 

fokus på ”voice of lifeworld” (Mishler 1984), kan stödja patienten att känna tillit i 

den prehospitala vårdmiljön. Resultatet understryks av att det finns en risk att 

patienten försöker anpassa sig till ”voice of medicine” och uttrycker det de tror att 

vårdaren vill höra. Det skulle i så fall kunna innebära att chansen att förmedla sitt 

eget behov och sitt upplevda tillstånd försvåras. Vidare berövas vårdaren sina 

möjligheter att tolka patientens livsvärld och därmed vårdbehovet. Tidigare 

forskning (Lynöe, Juth, & Helgesson 2010) påpekar att det finns risk att den 

paternalism, som kan finnas i vården tystar livsvärldsrösten. Därför är det viktigt 

att patienten behandlas personligt och individuellt samt att tydlig information 

förmedlas på ett sätt som är lätt att förstå. Även Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) 

diskuterar att vårdkvaliteten kan förbättras avsevärt genom empati och god 

kommunikation. 

Motsvarande resultat har diskuterats i tidigare studier (Abrahamsson, Berg, 

Jutengren & Johnsson 2015; Bultzingslöwen, Eliasson, Sarvimäki, Mattsson & 

Hjortdahl 2006) som betonar att även om den medicinska behandlingen är 
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framgångsrik, kan den inte kompensera för en otillfredsställande vårdrelation. Det 

understryks att uppfattningen om själva vårdsituationen inte är begränsad till 

enbart behandlingssituationen. Vidare föreslår Bultzingslöwen et al. (2006), att 

brister i den vårdande relationer kan leda till minskad tillit. Medan Abrahamsson et 

al. (2015) hävdar att patienten sannolikt tar hänsyn till flera olika intryck under 

vårdtillfället, inklusive tillgänglighet, bekvämlighet och känslan av att vara väl 

mottagen av vårdarna. Liknande resultat beträffande patienters helhetsupplevelse 

har också uppvisats beträffande traumapatienters uppfattning av vårdandet (Berg, 

Spaeth, Sook, Burdsal & Lippoldt 2012).  

Det aktuella resultatet visar att uppmärksamhet på patientens livsvärld 

möjliggör att patienten känner tillit. Professionella vårdande relationer måste 

därför vara reflekterade och fokusera på unika vårdbehov. I en sådan vårdrelation 

ges patienten tillräckligt med tid att förklara sin upplevda hälsostatus (Todres, 

Galvin & Dahlberg 2014b). En vårdande relation kan också hjälpa patienten att 

förstå sig själv och hela situationen och därmed stärks möjligheten och förmågan 

att söka vård på en ändamålsenlig vårdnivå. Förståelsen och känslan av att få 

kontroll över sin situation kan öka. Tidigare forskning (Abrahamsson et al. 2015; 

Bultzingslöven et al. 2006; Redsell, Stokes, Jackson, & Baker 2007) har visat att 

kontinuitet i vårdkontakterna och vårdarnas förståelse för patientens individuella 

behov ökar möjligheten att vinna patientens tillit. 

Livsvärldsrösten i den prehospitala vårdrelationen kan även öka förståelsen 

för att det kan finnas medpatienter som har ett större behov av vård än patienten 

själv. Detta förefaller vara ett nytt resultat som inte tidigare diskuterats, enligt vår 

kännedom. Emellertid är det rimligt att förstå mot bakgrund av tidigare forskning 

som föreslår att den interpersonella tilliten och tilliten för själva vårdmiljön 

sammanfaller med och är beroende av varandra. Även Sikma (2006) argumenterar 

för att den yttre miljön påverkar patientens upplevelse av tillit. Däremot är Pearson 

och Raeke (2000) av en annan uppfattning. De påpekar att interpersonell tillit 

kräver tid och menar också att det är viktigt att skilja mellan interpersonell tillit 

och social tillit. Vidare, förtydligas att interpersonell tillit är tillit till vårdgivaren 

medan social tillit är tillit till själva vårdmiljön. 
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Svårbedömda patienter och begränsad patientsäkerhet  
Det visade sig att ambulanssjuksköterskans bedömning och hänvisning av patienter 

till annan vård än vård på en akutmottagning var mer utmanande än förväntat. 

Patienter med primärvårdsbehov måste därför betraktas som svårbedömda, 

speciellt eftersom de saknade tillräckligt utmärkande tecken och specifik 

karaktäristik. En hög andel patienter uppfyllde kriterierna för ogynnsamma 

händelser (adverse events) i samband med studien av den nya vårdmodellen 

(delstudie III). Detta behöver studeras ytterligare och indikerar behov av 

förbättrade beslutsstöd. Resultatet i delstudie III (11-19%) kan ses som högt i 

jämförelse med ett internationellt perspektiv, där en av 10 patienter utsätts för 

ogynnsamma händelser (adverse events) inom akutsjukvård (Runciman, Merry & 

Walton 2007). Det använda beslutsstödet baseras på RETTS-konceptet vilket 

saknar evidens och är sannolikt inte det optimala konceptet att utgå ifrån. 

Alternativa beslutstöd att tillämpa klinisk fanns inte att tillgå i den aktuella 

verksamheten. Dessutom var det en brist i studiens design att beslutstödet inte var 

tvingande för ambulanssjuksköterskorna att använda. Sammantaget bidrog 

säkerligen problematiken med beslutstödet till att bedömningen försvårades. 

Motsvarande resultat bekräftas av Halter, Vernon, Snooks, Porter, Close, Moore et 

al. (2011). De fann att informella beslut, baserade på professionell erfarenhet och 

intuition, fattas av ambulanssjuksköterskor och följsamheten till beslutsstöd är 

relativt låg. Flest felaktigheter har rapporterats när intuitionen tar överhand 

(Croskerry 2013). Även Pineda och Hecht (2009) påtalar att anledningen till 

misstag i bedömningen är vanligtvis inte brist på kunskap utan mera tecken på 

bristande kognitivt tänkande. Emellertid, en annan studie hävdar att 

ambulanssjuksköterskors följsamhet till beslutsstöd är hög (Sheffield, et al. 2016), 

speciellt då det är möjligt att se en koppling mellan beslutsstödets tillämpning och 

patientens utfall. Den studien påvisar vidare att minskad följsamhet till beslutsstöd 

ökar mortalitet och andra komplikationer (ibid.). 
Därutöver uppmärksammar föreliggande resultat ett behov av att 

bedömningen baseras på en mer omfattande undersökning, för att minimera att 

patienter med allvarliga tillstånd hänvisas till felaktig vård. Exempel på sådana 

undersökningar kan vara EKG (elektrokardiogram) på samtliga patienter som 

hänvisas till vårdcentral/ jourcentral. En annan möjlighet är blodprover för 

snabbanalys av hjärtspecifika markörer (Troponin) för att kunna utesluta 

hjärtinfarkt. Blodprover för snabbanalys av lactat och därigenom kunna stärka 
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misstanken om sepsis är en annan framtida möjlighet (Guerra, Mayfield, Meyers, 

Clouatre & Riccio 2013; Widgren & Grunstra 2011).  

När det gäller patienter som blev inlagda på sjukhus, var flertalet 

inläggningarna befogade. Men det fanns även fall där patienten blev inlagd i flera 

dagar enbart för att invänta en vårdplanering. För att nyttja sjukvårdens resurser 

ändamålsenligt, bör i motsvarande fall så kallade ”korttidsboende” inom 

kommunen erbjudas, vilket gör det möjligt för biståndsbedömmaren att i samråd 

med patienten komma fram till lämplig boendeform. De patienter som blev inlagda 

och hade ett behov av vård på sjukhus skulle naturligtvis inte ha blivit erbjudna 

den nya vårdmodellen. Varför dessa patienter ändå inkluderades är svårt att 

förklara. Sannolikt är att en del kan härledas till den ovan förda diskussionen om 

svårbedömda tillstånd. Vidare, flera av patienterna som fick sekundärtransport till 

akutmottagningen fick senare lämna mottagningen utan att några utökade 

undersökningar gjorts på akutmottagningen. Dessa patienter bör ändå betraktas 

såsom vårdade inom ändamålsenlig vård eftersom de initialt kom till 

vårdcentralen/jourcentralen.  

Weller, Boyd och Cumin (2014) påtalar att en patient som drabbas av en 

vårdrelaterad skada till följd av bristande patientsäkerhet, kan förlåta och tilliten 

kan återuppbyggas om vårdaren uppfattas som ärlig och öppen kring problemet. 

Samtidigt kan patienten bidra till sin egen säkerhet, eftersom det finns en 

medvetenhet om att alla vårdskador ännu inte är möjliga att förebygga (ibid.). 

Däremot har det blivit belyst att patienten vill få en förklaring och en ursäkt, 

eftersom det finns en förlåtande syn på misstag bland patienter. Det finns således 

ett värde i att införliva patientens röst i patientsäkerhetsarbetet (Hernan, Walker, 

Fuller, Johnson, Abou Elnour & Dunbar 2014). Fisher et al. (2015) understryker 

vikten av att verksamheten förstår vilka patientsäkerhetsrisker nya vårdmodeller 

kan medföra. Vidare menar de att det krävs både stöd och evidens bakom, vilket 

bör följas upp genom kritisk utvärdering. De områden som bör utvärderas är bland 

annat behandling, diagnos men också tilliten till vården (ibid.). 
 

Helhetsförståelse 
För att belysa och fördjupa förståelsen kommer resultatet avseende tillit att speglas 

mot filosofen Nicolaus Cusanus (1401-1464) teori. Cusanus beskrivs ofta som 

ickevetandets filosof. Ickevetandet är horisonter som ramar in våra liv (Bornemark 

2017a), vilket även kan jämföras med Gadamers horisontsammansmältning (se 

ovan). Det vi förstår är vårt vetande och det som finns bortom är det som vi ännu 
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inte vet. Människan skapar sin kunskap genom sitt förnuft. Cusanus menar vidare 

att förnuftet är tvåfaldigt, dels ett ratio – det räknande förnuftet som ordnar världen 

så att det blir struktur och ordning. Ratiot kan väga, mäta och se orsakssamband. 

Men dessutom finns ett intellectus som relaterar till ickevetandet, det som visar sig 

som kaos. Intellectus har en sensibilitet och förmåga att fånga upp det som är 

meningsfullt i kaoset. Intellectus kan således beskrivas som att stå på horisontens 

gräns, det vill säga på gränsen till ickevetandet och uppfattar där VAD som är 

viktigt, så kallade ”vadheter”. De existentiella frågorna finns här. Förnuftets båda 

delar är lika viktiga för att kunskap skall kunna uppstå (Bornemark 2017a; Döring 

2005). 

För att finna kunskap om patientens tillit till vården i den nya vårdmodellen 

har dels patienttillitsinstrumentet (delstudie II) använts, som mäter tilliten 

(delstudie III) och kan därför ses som ett ratio. Dessutom har intervjuer med 

livsvärldshermeneutisk ansats använts (delstudie IV), där tilliten har studerats 

genom att lyssna efter ”vadheter”, således intellectus. Genom att mäta tilliten 

framkom att tillit baseras på de underliggande faktorerna trovärdighet och 

tillgänglighet (delstudie II). Tillgängligheten som en dimension av tillit har inte 

identifierats tidigare och verkar således vara en ny kunskap, specifik för den 

prehospitala vårdkedjan. Primärvården får många gånger ta emot kritik då 

patienten inte kan boka besökstider. Dessutom har vårdcentralerna begränsade 

öppettider. Sannolikt behöver dessa två ”problem” förbättras för att öka tilliten i 

den prehospitala vårdkedjan. Dock förefaller tilliten vara hög såväl till den nya 

vårdmodellen som till den traditionella vården på akutmottagning (delstudie III), 

vilket kan tyckas motsägelsefullt till det ovan diskuterade. Orsaken till denna 

paradox skulle kunna vara att den nya vårdmodellen möjliggjorde att patienterna 

fick en bedömning på plats och därefter hjälp med att boka tid inom primärvården 

(direkt eller senare). Vårdmodellen medförde sannolikt att de trots allt upplevde 

vården tillgänglig vid det specifika vårdtillfället.  

Maktfördelningen i en vårdrelation är vanligen ojämnt fördelad. I en sådan 

relation innebär det ofrånkomligen att vårdaren har ett maktövertag. För att 

motverka att en sådan makt missbrukas är det betydelsefullt att understryka vikten 

av att vårdaren lyssnar. Att kunna lyssna är del av det förhållningssätt som 

Cusanus kallar ickevetandet. Dock vet inte vårdaren vad som han/hon måste lyssna 

till, eftersom det är omöjligt att veta hur någon annan erfar livet. Vårdaren måste 

vara lyhörd för hur patienten påverkas av själva situationen, det vill säga vilka 
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behov den unika patienten har. Det behövs således ett öppet intellekt för att kunna 

fång upp ”vadheten”, något annat än det som vårdaren redan visste, en sorts 

”annanhet”. Patienten sänder signaler som vårdaren medvetet eller omedvetet 

uppfattar och som sedan styr vårdandet. Denna ickedialog förekommer åt båda håll 

och det krävs således en slags ömsesidig följsamhet, ett samspel mellan vårdare 

och patient, som utvecklar den gemensamma kompetensen. Denna kompetens går 

inte att erhålla på egen hand utan förutsätter ett sådant samspel. En vårdande 

relation som präglas av lyssnandet efter ”annanheter” har en potential att i 

delaktighet med patienten möjliggöra hänvisning till en annan vårdnivå med 

bibehållen tillit till vården. Bornemark (2017b) påpekar emellertid att 

mätbarhetssamhället medför att det krävs maximal effektivisering, vilket kan 

orsaka att lyhördhet, empati och tillit rationaliseras bort. Dock, med stöd av 

föreliggande resultat, det som människan mår bra av låter sig inte mätas. Här krävs 

det en kombination av ratio och intellectus.  

I den nya vårdmodellen samverkade patienten och de olika vårdgivarna kring 

beslutet om lämplig vårdnivå. Genom en sådan samverkan bli det lättare att studera 

och mäta patientsäkerhet, samtidigt som det bidrar till en ökad säkerhet för 

patienten genom att snabbare och enklare identifiera risker, menar Kim et al. 

(2015). Detta resultat bekräftas av Hrisos och Thomson (2013) som understryker 

det omvända, att samspel som inte blir framgångsrika kan skapa missförstånd och 

negativa spänningar i relationen. Till exempel kan det röra sig om en patient som 

vill ta ansvar och vara delaktig i sin vård genom att ställa mycket frågor, antecknar 

och så vidare. Vårdaren kan då uppfatta detta som kontrollerande och hotande samt 

som underlag för en anmälan. Vidare menar författarna att det behövs ett mer 

samarbetande tillvägagångssätt, där vårdare och patient uppmuntras att samverka 

där det gemensamma målet skall vara att stärka tilliten och öka säkerheten (ibid.).  

Det verkar rimligt att föreslå att patienttillit kan etableras även om 

vårdrelationen är kort som vid en ambulanstransport till lokal vårdcentral, vilket 

också bekräftas av Holmberg et al. (2014) som anser att tillit kan skapas i en 

prehospital miljö i en vårdande relation, även om den är kortvarig. 
Det förfaller finnas ett slags ömsesidighet mellan patientens tillit och 

patientsäkerhet. Att både lyssna och samtala är väsentligt under förutsättning att 

det sker på rätt sätt. Genom att som vårdare lyssna efter ”annanhet” och både 

kunna samtala med ”voice of medicine” och ”voice of lifeworld” vid olika tillfälle, 

skapas en mellanmänsklig relation. Vidare menar Taylor (2015) att genom att 
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personligen möta patienten och samtala minskar risken för missförstånd, vilket 

också minskar risken att utsättas för vårdrelaterad skada. Delaktigheten bidrar till 

en säkrare vård och bekräftas av tidigare forskning (Hor, Godbold, Collier & 

Iedema 2013; Taylor 2015). Följaktligen, patienten känner sig delaktig och vågar 

ta ett eget ansvar eftersom erforderlig kompetens erhållits i samspelet med 

vårdaren. Det ömsesidiga förhållandet mellan patienttillit och patientsäkerhet 

bekräftas av Entwistle och Quick (2006) som fann att bristande patientsäkerhet 

medför att patienternas tillit till vården hotas eller rent av uteblir. 

 

Metoddiskussion  

Kliniska studier i den prehospitala vårdkedjan 

I delstudie I och II fanns inga större problem med att uppnå relevant antal data. I 

delstudie III fanns det svårigheter. De största svårigheterna visade sig i delstudie 

III och RCT:n drog ut på tiden. Målet var 250-500 patienter men det blev 

nödvändigt att avbryta studien efter 25 månader. Vid den tiden var 188 patienter 

inkluderade, vilket naturligtvis inte var optimalt, då det blir svårigheter att nå 

signifikanta resultat. I delstudie III identifierades således enbart 1 % av patienterna 

som borde varit aktuella för studien, baserat på underlaget (16 %) från delstudie I. 

Orsaken bakom detta går enbart att spekulera kring. En orsak är naturligtvis att 

vårdcentral/jourcentral har begränsade öppettider, men detta är troligen inte hela 

sanningen. Ytterligare en orsak är att journalsystemet i ambulanssjukvården inte 

per automatik kräver dokumentation kring bortfall, utan bygger på att 

ambulanssjuksköterskan själv kommer ihåg att fylla i om en lågprioriterad patient 

exkluderas. Men inte heller detta kan till fullo förklara den låga träffsäkerheten 

vilket bekräftar svårigheterna med att genomföra kliniska studier i den prehospitala 

vårdkedjan. 

Validitet och reliabilitet 

Kvalitativ metod 

Deltagandet i delstudie IV var ett strategiskt urval från delstudie III som slutligen 

blev 10 informanter. Det fanns även en ansträngning beträffande det undersökta 

fenomenet, nämligen att kunna få rika variationer av levda erfarenheter. I den 

aktuella metoden, som är raka motsatsen till kvantitativ metod, är strävan efter ett 

urval med så få outliers (ytterligheter) som möjligt. Enligt Nyström (2007) är varje 
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liten udda upplevelse intressant, eftersom frågan om tillämpbarhet, istället för 

generaliserbarhet, utgår från att fenomenbeskrivningen inte bygger på någon form 

av ”medelupplevelse”. 
Gällande kvalitet i kvalitativa studier (delstudie IV) handlar trovärdigheten 

först och främst om tolkningarna har täckning i data, och inte bara finns i 

forskarnas förförståelse. Det handlar alltså om att ha ett så öppet förhållningssätt 

som möjligt. Anledningen till att Mishlers teori om ”voices” lades in senare i 

tolkningsprocessen, var en strävan efter att se något oväntat och till och med 

överraskande. Tolkning mot Mishelers teori utvecklade huvudtolkningen 

ytterligare och fördjupade därmed förklaringen av resultatet. Se även ovan 

(Hermeneutik med livsvärlden som grund). 

 
Kvantitativa metoder 

I de kvantitativa analyserna användes Wilcoxon’s two-sample test för 

kontinuerliga variabler och distributionsgrupp. Medan Fishers exakttest användes 

för de oberoende variablerna (delstudie I, II, III). Polit och Beck (2012) menar att 

båda dessa analysmetoder är rekommenderade när det enbart är två grupper som 

skall jämföras och både beroende och oberoende variabler skall studeras. I 

delstudie II och III användes faktoranalys för att analysera patientens tillit till den 

prehospitala vårdkedjan, då den metoden passar bra för att mäta latenta variabler 

kvantitativt. Principalkomponentanalys (PCA) hade också kunnat användas 

(delstudie II, III), vilket är en linjär ortogonal transform, som innebär att data är 

oberoende och har ingen korrelation med varandra. Den liknar faktoranalysen, men 

till skillnad från PCA är den inte en ortogonal transform. Med PCA finns möjlighet 

att behålla mer av variansen i data samtidigt som dimensionerna hålls oberoende. 

Denna egenskap används för att lättare hitta samband (Polit & Beck 2012). 

Metoden testades, men resultatet blev spretigt och gav inte samma faktorstruktur, 

fler dimensioner upptäcktes trots allt, men det blev mer svårtolkat. Därför valdes 

faktoranalys som analysmetod. 
Standardavvikelsen är den mest använda statistiska metoden för att mäta 

graden av variation i en uppsättning av värden och kan användas för att 

sammanfatta stickprovsegenskaper, beskriva forskningsvariabler och dokumentera 

metodologiska funktioner (Polit & Beck 2012). I delstudie II var inter-item 

korrelationen mellan 0,29 och 0,88. För urval på samma subskala, är inter-item 

korrelation mellan 0,30 och 0,70 ofta rekommenderade. En korrelation lägre än 
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0,30, tyder på liten kongruens med den underliggande konstruktionen och ett värde 

högre än 0,70 tyder på överredundans (Polit & Beck 2012).  

En svaghet (delstudie I) kan vara att det var olika ambulanssjuksköterskor 

som genomförde journalgranskningarna. För att minimera risken för variationer i 

bedömningarna assisterade två personer ur forskargruppen inledningsvis och fanns 

tillgängliga för diskussion och stöd i tveksamma fall. Gruppen som genomförde 

granskningarna innehöll inte heller några experter från akutmottagning eller 

primärvård, det var alltså experter inom ambulanssjukvård som bedömde att 

primärvården kunde ha varit likvärdig vård. Detta kan ses som en svaghet, men kan 

samtidigt försvaras med att det var ambulanssjuksköterskor som skulle göra denna 

bedömning kliniskt, i delstudie III. Således kan detta istället vändas och ses som en 

styrka. 

Antalet experter med olika erfarenheter var betydelsefullt i bedömningen av 

instrumentets begreppsvaliditet (Polit & Beck 2012; Polit, Beck & Owen 2007). 

Expertgruppen i delstudie II bestod av en läkare och professor i prehospital 

akutsjukvård, en sjuksköterska och professor i vårdvetenskap, två sjuksköterskor 

och docenter i vårdvetenskap, en beteendevetare och docent i psykologi samt en 

erfaren ambulanssjuksköterska tillika doktorand. Två har tidigare erfarenhet av 

forskning inom ambulanssjukvård och en har klinisk erfarenhet. De olika 

erfarenheterna och kompetenserna har bidragit till rika diskussioner. 

Diskussionerna efterföljdes så småningom av samstämmighet som befäste att 

innehållsvaliditeten i instrumentet uppnådde en acceptabel nivå. Exempel på en 

sådan diskussion var benämning på de underliggande faktorerna till tillit, där en 

noggrann analys av innehållet i respektive påstående och underliggande faktor 

samt efterföljande diskussion till slut ledde till samstämmighet. Instrumentet 

testades först i forskargruppen sedan i ytterligare två steg på patienter, vilket enligt 

Polit och Beck (2012) bör ses som en styrka.  

Reliabiliteten i ett kvantitativt mätinstrument (delstudie II) är ett viktigt 

kriterium för bedömning av dess kvalitet. Reliabiliteten i ett mätinstrument kan 

bedömas på olika sätt. Instrument där påståenden besvaras på skalor, som 

exempelvis Likertskala, bör utvärderas avseende intern konsistensreliabilitet (Polit 

& Beck 2012). Ett sätt är att använda Cronbach’s alpha, vilket också gjordes och 

värdena visade på en god reliabilitet. För att testa stabiliteten i instrumentet, vilket 

också är ett reliabilitetstest, kunde en test-retest ha gjorts (Hulley, Cummings, 

Browner, Grady & Newman 2007; Polit & Beck 2012), vilket dock inte gjordes.  
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Validiteten handlar om att minimera antalet bias. För att kontrollera bias 

önskas ett slumpvis deltagande i kvantitativa studier och det bästa sättet är 

randomisering (Polit & Beck 2012) (delstudie III). Hög intern validitet uppnås 

genom en stark forskningsdesign där bias kan kontrolleras (ibid.), den typen av 

validitet ses som en styrka i delstudie III. Extern validitet innebär att det skall vara 

möjligt att överföra resultatet till praktiken (Polit & Beck 2012). Den möjligheten 

finns, men det är viktigt att poängtera att samtliga studier (delstudie I, II, III, IV) 

genomfördes i en region i Sverige och enbart på vuxna patienter. Det innebär att 

resultatet (delstudie III) inte per automatik är överförbart på hela Sverige och inte 

heller på barn och ungdomar. Det är inte heller överförbart till andra länder, då 

ambulanssjukvården i Sverige bemannas med sjuksköterskor, vilket inte är fallet i 

de flesta andra länder. Begreppsvaliditeten (delstudie III) kan påverkas av att 

ambulanssjuksköterskan influerar patienten, antingen genom att vara entusiastisk 

eller skeptisk till studien (Polit & Beck 2012). Hur det verkligen var i praktiken då 

patienter inkluderades går inte att veta med bestämdhet.  

Det talas också om hög eller låg statistisk styrka i en studie, när det är få 

deltagare tenderar den statistiska styrkan att bli låg (Ibid.), vilket var fallet i 

delstudie III. En powerberäkning visade att mellan 250 och 500 patienter hade 

behövts för att uppnå hög statistisk styrka. Ambitionen var att nå det antalet, 

baserat på att 16 % av patienterna (delstudie I) skulle kunna ingå i studien. Vidare, 

då det gäller dokumentationen i journalen (delstudie I, III) kan forskarna inte vara 

ansvariga för själva datainsamlingen och är därmed inte medvetna om journalernas 

svagheter vilket kan förorsakar bias (Polit & Beck 2012). Bias i detta sammanhang 

kan exempelvis vara att värdefulla uppgifter inte står i den aktuella journalen utan 

ligger som interna länkar. Att använda datasystem som forskarna inte behärskar 

eller känner till kan skapa problem. Det kan många gånger också vara svårt att hitta 

just data som besvarar forskningsfrågan (Polit & Beck 2012). I delstudie III 

tillfrågades en erfaren ambulanssjuksköterska om att genomföra datainsamlingen 

från vårdcentralernas och ambulanssjukvårdens patientdatasystem och föra in i ett 

tidigare utvecklat datablad. Ambulanssjuksköterskan har erfarenhet och kunskap 

om de aktuella journalsystem, vilket minskar risken för att väsentlig data förbises. 

Självrapporterade uppgifter gällande till exempel upplevelser, har svagheter 

när det gäller validitet och exakthet när de lämnas i efterhand (delstudie II, III). 

Överhuvudtaget har både muntliga och skriftliga rapporter en svaghet då 

informanten kan vinkla sitt svar och tillförlitligheten kan, enligt Polit och Beck 
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(2012) ifrågasättas eftersom människan gärna vill framhäva sig själv i en positiv 

dager. Självrapporterade uppgifter bygger på att informanten vill dela med sig av 

personlig information (ibid.). 

Sensibilitet och specificitet  

Tillitsinstrumentet (delstudie II, III) kan utvecklas ytterligare. Genom att 

identifiera två grupper med primärvårdsbehov, en grupp som kan förväntas ha hög 

tillit, exempelvis friska med allergisk reaktion, och en grupp med förväntat låg 

tillit, till exempel äldre multisjuka som ofta behöver söka vård, kan instrumentets 

känslighet att fånga tillit testas, avseende sensibilitet och specificitet (Polit & Beck 

2012). Först då finns möjlighet att uttala sig om det verkligen finns skillnad mellan 

experiment- och kontrollgrupp. Emellertid, den genomförda studien ska ses som 

första steget i en lång serie tester i en instrumentutveckling. 
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Slutsats  

 Cirka en av sex patienter som erhåller ambulanssjukvård kan vara aktuell 

för primärvård och behöver alltså inte transporteras till en sjukhusbunden 

akutmottagning. Dessa patienter förekommer i samtliga av larmcentralens 

tre prioriteringsnivåer och i flertalet av de symptomkoder som är 

tillgängliga i svensk ambulanssjukvård (Delstudie I). 

 

 Tillitsinstrument som har utvecklats för projektet visade sig vara 

användbart för patienter med primärvårdsbehov och tillit kan delas in i två 

dimensioner: Trovärdighet och Tillgänglighet (Delstudie II). 

 

 Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan visade sig vara hög och 

skiljer sig inte åt oavsett var de fått sin vård. Patientsäkerheten föreföll 

däremot att vara begränsad mot bakgrund av att en hög andel av 

patienterna uppfyllde kriterierna för ogynnsamma händelser (Delstudie 

III).  

 

 En kommunikation som bejakar patientens livsvärld ökar möjligheterna för 

förståelse och delaktighet. Detta skapar tillit till vård på rätt vårdnivå såväl 

som till vårdrelationer och vårdmiljö (Delstudie IV).  
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Kliniska implikationer 

Baserat på avhandlingens resultat beträffande tillitsfulla vårdrelationer i den 

prehospitala vårdkedjan föreslås nedanstående kliniska implikationer. 

Hjälp patienten att komma till insikt och kunskap om innebörden i vård på rätt 

vårdnivå genom att: 

 erbjuda en välkomnande och trygghetsskapande atmosfär vid den vårdnivå 

som patienten kommer till 

 ge patienten utrymme att berätta om sina hälsoproblem och upplevda 

vårdbehov 

 bjuda in patienten till delaktighet i bedömningar och beslut 

 

En patientsäker vård med den nya vårdmodellen förutsätter att: 

 det finns ett evidensbaserat beslutsstöd som är sensitivt för patientens 

vårdbehov 

 ambulanssjuksköterskan är följsam till beslutsstödet 

 

Vinster för patienten och den prehospitala vårdkedjan kan bli att:  

 vården bygger på en vårdrelation som gör att tid används effektivt 

 patienten själv söker vård på rätt vårdnivå vid nästa vårdtillfälle  

 patienten vågar lita på att få tillgång till adekvat vård på en akutmottagning 

när sådana vårdbehov finns 
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Fortsatt forskning 

Prioriterade forskningsområden inom den prehospitala vårdkedjan är: 

 

 En större studie om patientens tillit.  

 Möjlighet till fördjupad medicinsk bedömning. 

 Utökade provtagningsmöjligheter. 

 Ett sensitivt evidensbaserat beslutsstöd.  

 

 

Slutligen: 

 

 Förutsättningarna för att genomföra kliniska randomiserade studier 

i prehospital miljö måste förbättras. 
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Summary in English 

The number of people seeking care increases in Sweden and in other European 

countries. The resources, such as hospitalization opportunities, access to caregivers 

and economy resources, are limited, which make it important to use the resources 

more optimally, so all those who need care can receive it. At the same time it is 

important that the patient feels trust in the care they receive and that it is patient 

safe. Care at the Right Level of Care is a research project where low-priority 

patients receiving an ambulance are referred to the healthcare center. The project is 

a collaborative project involving the entire prehospital chain of care, consisting of 

the dispatch centre the ambulance services, the primary care and the hospital 

emergency department.  

The overall aim of the thesis, Patient trust in the prehospital chain of care - 

Appropriate care for patients with primary care needs, is to investigate whether a 

new healthcare model - where patients with primary care needs who do not need to 

be taken care of at hospital emergency department, immediately offered care at the 

primary care - can respond to the patient's need for trust and patient safety. 

 

The thesis specific aims: 

 

I. To retrospectively examine patient who offered ambulance care for 

primary care needs; extent and patient characteristics.  

 

II. To develop a psychometric instrument to measure patient trust in the 

prehospital care chain.  

 

III. To clinically evaluate the new care model, in collaboration between 

ambulance care and primary health care, in terms of patient trust and 

patient safety.  
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IV. To explain and understand the phenomenon of trust as experienced by 

patients with experience of the new care model. 

 

All sub-studies have different methods, three are quantitative and one is 

qualitative. Sub-study I is a retrospective explorative register study, sub-study II is 

an instrument development study, sub-study III is an exploratory randomized 

controlled trial in which the care model is evaluated and finally, sub-study IV, a 

hermeneutic lifeworld study based on interviews of patients who participated in the 

new care model. 

The results from the different sub-studies show that it is 16% of the patients 

who are awarded an ambulance who could have received care at the healthcare 

center instead. They are a little bit younger and a bit healthier in their history, but 

are found within all priority levels and within most all symptom codes. Patient 

trust in care does not differ regardless of whether they are cared for in the primary 

care or in the hospital emergency department. However, the new healthcare model 

cannot be considered as completely patient safe yet. Trust in the prehospital chain 

of care does not automatically involve medical care. Attention to the patient’s 

lifeworld in a professional caring relationship enables the patient to trust the 

caregiver and the healthcare environment. 
The summary of the results shows that one in six patients allotted an 

ambulance may get taken to primary care instead of the hospital emergency 

department. These patients are found at all priority levels decided by the dispatch 

centre and in most of the symptom codes available in Swedish ambulance care.  An 

instrument has been developed that measures patient trust in the prehospital chain 

of care (Study I). The instrument has proved to be useful in this patient group and 

is based on two dimensions: Credibility and Accessibility (Study II). Patients’ trust 

in the prehospital care chain proved to be high and bore no relation to where they 

received care. Patient safety, on the other hand, appeared to be limited in view of 

the fact that an excessive proportion of patients were exposed to potential patient 

safety risks (Study III). Communication that appeals to a patient's lifeworld 

increases the opportunities for understanding and participation. In all, lifeworld 

communication creates trust in care at the right level of care as well as in care 

relationships and the healthcare environment (Study IV). 
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