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Sammanfattning    
För att utnyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt bör vård ges på den vårdnivå som är 
mest ändamålsenlig utifrån patientens behov. Vårdcentralens uppgift är att tillgodose 
behovet av grundläggande vård. När patienten upplever sig akut sjuk ringer hon/han 
ibland efter ambulans av olika orsaker. Utifrån beslutstöd och behandlingsriktlinjer kan 
ambulanssjuksköterskan bedöma patientens behov av vård och hänvisa denne vidare till 
ändamålsenlig vårdnivå, som till exempel vårdcentralen. Studiens syfte var att beskriva 
distriktssköterskors och läkares upplevelser av att ta emot patienter från ambulanssjuk-
vården som bedöms ha primärvårdsbehov. Nio intervjuer genomfördes och intervju-
materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultatet visade att samarbetet mellan professionerna på vårdcentralen överlag funge-
rade bra i den här situationen, men det fanns faktorer som kunde påverka det negativt. 
Att ambulanssjuksköterskan ringde till vårdcentralen innan de kom med patienten med-
förde att vårdgivarna kunde ha en dialog kring ändamålsenlig vårdnivå för patienten och 
det gav möjlighet till förberedelse inför att patienten skulle komma. Personalen på vård-
centralen kände tillit till ambulanssjuksköterskans bedömning och den känslan grundade 
sig på ambulanssjuksköterskans kompetens samt personlig kännedom dem emellan. 
Kommunikation var betydelsefullt, inte minst överrapporteringen. Erfarenheten av 
vårdmodellen var att patienten fick en kortare vårdtid. Patientsäkerheten upplevdes som 
hög, dock sågs en brist i att gemensam journal och läkemedelslista saknades. I resultat-
diskussionen lyfts samarbete och kommunikation mellan distriktssköterska och läkare 
på vårdcentral. Likaså kommunikation och överrapportering mellan de olika vårdgivar-
na samt vårdmodellen ur ett hållbarhetsperspektiv.  
 
Nyckelord: Vårdcentral, Distriktssköterska, Ambulanssjukvård, Vårdnivå, Kommunikat-
ion, Samverkan, Primärvårdsbehov.  
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INLEDNING 
Med en åldrande befolkning, fler kroniskt sjuka och begränsade resurser krävs det att 
hälso- och sjukvårdens struktur förändras så att samhällets resurser kan används effek-
tivt. Denna målbild gäller patienter med livshotande tillstånd så väl som patienter med 
mindre allvarliga tillstånd. En strukturförändring för att hänvisa patienten till en ända-
målsenlig vård redan från början är nödvändig. Det finns förslag om att vårdcentralen 
ska bli första linjens vård och att det är där patienter med mindre allvarliga tillstånd i 
första hand bör söka vård.  
 
För att utnyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt ska vård ges på den nivå som är mest 
ändamålsenlig utifrån den enskilda patientens behov. I ett nyligen avslutat forsknings-
projekt har en ny vårdmodell utvecklats, där ambulanssjukvården hänvisar patienter 
med primärvårdsbehov till vårdcentral istället för akutmottagning (Norberg Boysen 
2017, s. 1). Forskning kring hur vårdcentralens personal upplever den nya vårdmodellen 
är eftersatt. Den aktuella studien avser därför att undersöka hur distriktssköterskor och 
läkare på vårdcentral upplever att ta emot patienter från ambulanssjukvården som be-
döms ha primärvårdsbehov.  
 
 
BAKGRUND 

Studiens bärande begrepp 
Studien bygger på några bärande begrepp. Ändamålsenlig vård (nivå) innebär att patien-
ten ges möjlighet att direkt få komma till den nivå som kan ge den vård patienten behö-
ver utifrån det hälsotillstånd som patienten söker för (Bremer 2016, s. 61). Med primär-
vårdsbehov avses då ett vårdbehov bäst kan tillgodoses på vårdcentral, det vill säga där 
primärvården ger ändamålsenlig vård i förhållande till patientens hälsotillstånd. Patien-
ter med primärvårdsbehov räknas inom sjukhusvården som lågprioriterade patienter 
(Norberg Boysen 2017, s. 4). Med akut avses ett tillstånd vilket uppkommer snabbt och 
plötslig (Gabrielsson, Lindström och Nåden 2009). Den prehospitala vårdkedjan defi-
nieras som larmcentral, ambulans och vårdcentral. 
 
Livsvärlden är den verklighet som varje människa lever i, så som den upplevs genom 
kroppen (Wiklund 2003, s. 40). Livsvärlden är unik för var och en, då människan upp-
lever och erfar saker på olika sätt (Wiklund 2003, s. 40; Dahlberg & Segesten 2010, 
s.145). Det är i och genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom 
utspelar sig och genom livsvärldsperspektivet kan vårdaren förstå det från patientens 
perspektiv. Ett livsvärldsperspektiv i mötet med patienten avser ett förhållningssätt som 
innebär att vårdaren strävar efter att stödja och stärka patienten på bästa sätt (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 126-127). Genom att ha ett livsvärldsperspektiv utgår således vår-
daren från patientens värld, det vill säga att utgå från patientens levda erfarenheter och 
vardagliga liv (Dahlberg & Segesten 2010, s. 145). Förutom sin yrkeskunskap måste 
vårdaren även ha kunskap och förmåga att kunna se vad hälsa och välbefinnande inne-
bär för den enskilde människan. Med livsvärlden som grund kan vårdaren försöka se, 
förstå, beskriva, analysera och förklara hälsa, sjukdom och lidande (Dahlberg & Se-
gesten 2010, ss. 126-128, 140, 146). 



  

 
Studien kommer även att kort belysa patientsäkerhet som enligt Hälso- och sjukvårds-
lagen (SFS 2017:30) definieras som skydd mot vårdskada. Vilket innebär att patienten 
inte ska utsättas för skada genom hälso- och sjukvårdande åtgärder (ibid.). Genom att se 
till att dagens behov kan tillfredsställas utan att försämra för framtida generationer att 
tillgodose sina behov, talar man om en hållbar utveckling. Begreppet delas in i den eko-
nomiska, ekologiska och sociala dimensionen (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, s 
147). 
 
Ändamålsenlig vård och hållbar utveckling för samhället 
En stor utmaning för sjukvården är att hjälpa patienter att söka vård på ändamålsenlig 
nivå redan från början för att på så sätt underlätta för patienten och även avlasta akut-
mottagningarna menar Wireklint Sundström, Sjöstrand och Vicente (2009, s. 199). 
Akutmottagningen är i första hand till för patienter med livshotande tillstånd. Ett över-
drivet utnyttjande av akutmottagningen vid mindre akuta tillstånd kan leda till att resur-
serna är otillräckliga vid akuta livshotande situationer (Shaw, Howard, Clark, Etz, Arya 
& Tallia 2013). Cirka 16 % av ambulanssjukvårdens patienter kan erhålla vård på vård-
central istället för vård på akutmottagning (Norberg Boysen, Wireklint Sundström, 
Christensen, Nyström och Herlitz 2015). 
 
Kostnaden för ett vårdtillfälle med akut slutenvård motsvarar i genomsnitt kostnaden för 
56 läkarbesök i primärvården eller 106 hembesök av en distriktssköterska för de mest 
sjuka äldre (Sveriges Kommuner och Landsting 2012, s. 8). Vården på akutmottagning-
en är således betydligt dyrare än motsvarande vård inom primärvården (Effektiv vård 
2016, s. 20). Att patienter med primärvårdsbehov hänvisas till vård på akutmottagning 
istället för primärvård medför att de befinner sig på en felaktig vårdnivå. Det är ingen 
hållbar utveckling för samhället.  
 
Wireklint Sundström, Sjöstrand, Vicente (2009, s. 200) belyser fyra prehospitala vård-
nivåer, vilket innebär att ambulanssjuksköterskan måste bedöma patientens behov och 
därefter välja något av följande alternativ: (1) transportera till akutmottagningen, (2) 
transportera till vårdcentral, (3) behandling på plats hos patienten och hänvisa till vård-
central inom 24 timmar och slutligen (4) bedöma, behandla och ge egenvårdsråd i 
hemmet (ibid.). 
 

Vårdsökande 
Patienten kontaktar vården 
Ofta kontaktar patienten eller anhöriga vården genom att ringa vårdcentralen, 1177 eller 
112. På vårdcentralen och 1177 är det sjuksköterskor som bedömer patientens behov av 
vård, de ger råd eller hänvisar vidare till lämplig vårdnivå (Wahlberg & Gustavsson 
2016, s. 113-115). På 112 är det inte alltid en sjuksköterska som svarar, men det finns 
alltid tillgång till sjuksköterska som kan ge råd, hänvisa den som ringer till lämplig vård 
eller hjälpa till med prioritering (Stålhandske & Engerström 2016, s. 120). Utifrån de 
uppgifter som personen lämnar bedömer larmoperatören om det finns behov av ambu-
lans eller inte. De har då ett beslutsstöd till hjälp. Om den vårdsökande bedöms vara i 
behov av ambulans görs en bedömning av ambulansuppdragets prioritet utifrån den 
vårdsökandes symtom (Wahlberg & Gustavsson 2016, s. 113-115). Vid den högsta prio-



  

riteten, prioritet 1, har patienten livshotande symtom med hotade vitala funktioner. Då 
larmas den närmast tillgängliga ambulansen under tiden som samtalet pågår. Prioritet 2 
innebär att patienten bedöms ha akuta men inte livshotande symtom. Även då larmas 
närmast tillgängliga ambulans om det inte finns prioritet 1 uppdrag i samma område, 
som i så fall har förtur. Vid prioritet 3 behöver patienten ha medicinsk vård eller över-
vakning under transporten, men patientens tillstånd bedöms inte påverkas av rimlig vän-
tetid. Ärendet sätts då på en lista för väntande uppdrag (Stålhandske & Engerström 
2016, s. 121-123). Innan ambulansen har anlänt till patienten är det larmcentralen som 
har ansvar för patienten. Sedan övertar ambulanssköterskan ansvaret (Wahlberg & Gus-
tavsson 2016, s. 114). 
 

Akutmottagning istället för vårdcentral  
Forskning har visat att många patienter som kontaktar larmcentralen tror att de kan få 
snabbare vård och behandling om de kommer in till akutmottagningen via ambulans och 
att väntetiden blir kortare (Yarris, Moreno, Schmidt, Adams & Brooks 2006). En annan 
orsak kan också vara att de inte har något annat sätt att ta sig till akutmottagningen än 
att ringa efter ambulans. Även osäkerhet om vilken vårdnivå som tillståndet krävde 
fanns med bland de faktorer som gjorde att patienterna sökte ambulansen istället för att 
välja annat transportsätt. Studien visade även att patienter som kom till akutmottagning-
en med ambulans, med icke akuta tillstånd, ofta var villiga att söka vård på annan vård-
nivå. Av de patienter som tilldelats ambulanssjukvård, med icke akuta tillstånd, var det 
78 % som var villiga att söka vård på annan vårdnivå (ibid.). En annan tänkbar orsak till 
att patienter söker sig till akutsjukvården istället för till vårdcentral kan vara att de inte 
har kännedom om vårdcentralens uppdrag, öppettider eller vad som kan göras på en 
vårdcentral (Effektiv vård 2016, s. 390). Även Howard et al. (2005) påvisade tre skäl till 
att patienten valde att söka sig till akutmottagningen istället för till vårdcentralen för 
icke akuta tillstånd som till exempel utslag, förkylning och urinvägsinfektion: (1) Pati-
enterna hade blivit hänvisade dit av personal på vårdcentralen, (2) Patienterna lyckades 
inte få en tid på sin vårdcentral samma dag och (3) Patienterna upplevde att det var kor-
tare väntetid på akutmottagningen än på vårdcentralen. 
 

Delaktighet i beslut om fortsatt vård – tillit till vården 
När patienten söker vård vill han/hon bli bekräftad och tagen på allvar. Att bli sjuk och 
känna att man inte själv kan hantera det, kan ge en känsla av osäkerhet och sårbarhet. 
Att patienten i den situationen kände sig sedd och bekräftad av ambulanssjuksköterskan 
gjorde att de blev mer delaktiga i beslut om fortsatt vård samt kunde känna att de inte 
var i behov av akutsjukvård (Rantala, Ekvall & Forsberg 2016). Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 109-111, 197) beskriver att vårdaren kan stärka patientens delaktighet i vården 
genom att försöka bevara det naturliga och “normala” i mötet med patienten. Både vår-
daren och patienten kan ses som experter samt är ansvariga för vården. Med hjälp av 
livsvärldsperspektivet kan dessa olika perspektiv förenas. Vårdaren kan i mötet med 
patienten, utifrån patientens erfarenheter, dela med sig av sin kunskap och samtidigt ta 
del av patientens. På så sätt kan patienten bli delaktig i sin vård. 
 
När vårdaren i den prehospitala vårdkedjan lyssnar till patientens problem och behov, 
bidrar det till att patienten känner sig delaktig i beslut om sin egen vård. Det medför i 



  

sin tur att patienten känner tillit till vårdaren och tar för givet att den medicinska be-
handlingen och vården som ges är patientsäker. Om patienten är bekant med vårdcen-
tralen och personalen, så kan det bidra till minskad upplevelse av anonymitet hos pati-
enten. På en akutmottagning kan patienten känna sig osynlig och bortglömd. Om vård-
centralen inte är känd för patienten sedan tidigare är det första mötet med vårdpersona-
len viktigt, för att patienten skulle känna tillit (Norberg Boysen, Nyström, Christensson, 
Herlitz & Wireklint Sundström, 2017). 
 

Bristande samstämmighet mellan patient och vårdare 
De flesta människor som söker sjukvård upplever sitt tillstånd som obehagligt eller oro-
väckande, det vill säga personen känner sig sjuk och söker därför sjukvård (Olofsson, 
Nilsson & Wahllöf 2010, s. 62). Motsvarande resultat påvisade också Wiman och Wik-
blad (2004) som påtalade att patientens vardag rubbas när personen upplever sig akut 
sjuk och är i behov av att söka vård. Detta innebär en kontrollförlust och personen ham-
nar i en utsatt och sårbar situation och blir i beroendeställning av vårdpersonalen (ibid.). 
Vårdsökande kan känna sig osäkra på hur allvarligt eller akut deras tillstånd är, det med-
för att de känner oro över att de kontaktar sjukvården i onödan (Richards, Pound, Dick-
ens, Greco & Campbell 2007).  
 
Patienten och vårdpersonalen kan ibland ha olika syn på vad de anser vara akut och när 
akutsjukvårdens resurser ska nyttjas. Detta bekräftades av Morgans och Burgess (2011) 
som påvisade bristande samstämmighet mellan hur patienten skattade sin situation och 
hur vårdpersonalen på akutmottagning bedömde patientens akuta tillstånd. Generellt 
bedömde patienten sitt tillstånd mer akut än vad vårdpersonalen gjorde. Detta styrktes 
ytterligare av Arvidsson, André, Borgqvist, Andersson och Carlsson (2012) som visade 
att läkaren, sjuksköterskan och patienten hade olika uppfattningar kring vilka symtom, 
tillstånd eller vilken sjukdom som skulle prioriteras högre än andra. Patienten skattade 
ofta sitt tillstånd mer allvarligt än vad läkaren och sjuksköterskan gjorde. De fann även 
att läkaren prioriterade kroniska sjukdomstillstånd högre medan sjuksköterskor priorite-
rade utifrån patientens aktuella tillstånd och patienten uppfattade sitt tillstånd mer akut 
än vad läkaren och sjuksköterskan gjorde. 
 

Vårdcentralens tydligare akutuppdrag 
Vårdcentralen är en del av primärvården. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30 2 kap 6§) är vårdcentralens uppgift att tillgodose behovet av grundläggande 
medicinsk bedömning, omvårdnad och förebyggande arbete som inte kräver sjukhusens 
särskilda kompetens, medicinska eller tekniska resurser. Det gäller oavsett sjukdomar, 
ålder eller patientgrupp (ibid.). Någon tydligare lagstadgad definition av primärvårdens 
uppdrag finns inte utan primärvårdens uppdrag påverkas av landstingens bedömning av 
vilka insatser som kräver sjukhusens särskilda kompetens, medicinska eller tekniska 
resurser (Socialdepartementet 2017). I Krav- och kvalitetsboken för primärvården 
(Västra Götalandsregionen 2017, s. 8) beskrivs att vårdcentralernas uppdrag omfattar 
planerad och oplanerad vård i form av rådgivning, utredning, diagnostik, behandling, 
omvårdnad, habilitering, rehabilitering samt uppföljning för de patienter som valt vård-
centralen. För alla patienter som vänder sig till vårdcentralen eller befinner sig i dess 
närhet, oavsett om patienten är ansluten till vårdcentralen eller inte, har vårdcentralerna 



  

även ansvar för bedömning och behandling av sjukdomstillstånd på primärvårdsnivå, 
som kräver omedelbart medicinskt omhändertagande eller om vård inte kan anstå. Detta 
ansvar gäller även om polis, socialtjänst eller ambulanssjukvården ber om hjälp med 
medicinsk bedömning, behandling eller vägledning (ibid.). Enligt Socialstyrelsens för-
fattning om ambulanssjukvård m.m. 6 kap. 8§ (SOSFS 2009:10) ansvarar mottagande 
vårdenhet för att det fastställs rutiner för hur larm som tas emot från ambulanssjukvår-
den ska bekräftas. Utredningen Effektiv vård (2016, s. 393-394) har lagt fram ett förslag 
om att det bör lagstadgas om remisskrav för akutsjukvård. Remissen skulle då utfärdas 
av primärvårdsenhet, alternativt av ambulanssjuksköterskan efter bedömning eller efter 
hänvisning från 1177 eller 112 (ibid.). Detta skulle innebära att vårdcentralen i större 
utsträckning blir patientens första kontakt med vården och vårdcentralen skulle få ett 
tydligare akutuppdrag. Utredningen föreslår också att mer avancerad vård behöver utfö-
ras på vårdcentral, vilket kräver utbyggnad samt utökade resurser (Socialdepartementet 
2017).  
 

Allmänläkarens ansvar och kompetens 
Olika vårdenheter har ansvar för att de erbjuder lämplig kompetens, legitimation och 
specialistkompetens på rätt plats för att tillhandahålla god och säker vård (Västra Göta-
landsregionen 2017, s. 22). Inom vårdcentralen arbetar bland annat allmänläkare som 
enligt Socialstyrelsen (2004) ska ha medicinsk kompetens samt kunskap om ledarskap 
och kommunikation. I allmänläkarens kompetens ingår att kunna möta människor oav-
sett ålder med alla slags hälsorelaterade problem samt att självständigt kunna bedöma 
och behandla dessa. En allmänläkare på vårdcentral har möjlighet att möta patienten 
över tid och följa patientens hälsoproblem och genom detta se patientens hela livssituat-
ion. Allmänläkaren har ansvar att remittera vidare till andra specialister om det krävs. 
 

Distriktssköterskans ansvar och kompetens 
Inom vårdcentralen arbetar också distriktssköterskor vilka har specifik kompetens för att 
arbeta inom alla sjukvårdshuvudmän och distriktssköterskan ska ha ansvaret för de di-
striktssköterskeuppgifter som utförs på vårdcentralen (Distriktssköterskeföreningen, 
2008, s. 3-13). Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor är utarbetad av distrikts-
sköterskeföreningen för att beskriva det unika i distriktssköterskans roll och kompetens 
och gäller oavsett verksamhet. I distriktssköterskans kompetens ingår självständigt ar-
bete samt att ha ett vetenskapligt och mångkulturellt förhållningssätt. Förhållningssättet 
ska vara etiskt, hälsofrämjande, bygga på både vetenskap och på beprövade erfarenhet 
samt utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. I kompetensbeskriv-
ningen för distriktssköterskor ingår fyra huvudområden. Dessa är omvård-
nad/vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap och pedagogik och ledar-
skap. I omvårdnad/vårdvetenskap ingår bland annat att distriktssköterskan ska vara 
uppmärksam och agera på förändringar i patientens hälsotillstånd. Distriktssköterskan 
ska också stödja patienten i det dagliga livet med respekt för patientens val och livsvärld 
(ibid.). I det vårdvetenskapliga vårdandet utgår distriktssköterskan från sin kompetens i 
samspel med patienten och deras livsvärld. Genom att ha ett vårdvetenskapligt förhåll-
ningssätt i mötet med patienten kan distriktssköterskan bedöma den aktuella situationen 
samt förstå vad patienten försöker uttrycka (Dahlberg & Segesten 2010, s. 110-111).  
 



  

I sitt arbete möter distriktssköterskan människor i olika åldrar och hälsotillstånd. Di-
striktssköterskans arbete ska vara evidensbaserat och ha ett förhållningssätt som känne-
tecknas av reflekterande och kritisk analys av aktuell situation. Ett centralt uppdrag är 
distriktsjuksköterskans kompetens och förmåga att stärka patienten till god hälsa genom 
att ha ett hälsofrämjande synsätt. Distriktssköterskan har ett självständigt yrkesansvar 
som bland annat innebär självständiga bedömningar, samordning och planering av vård-
insatser samt omvårdnadsansvar. Distriktssköterskan arbetar även med att bedöma pati-
entens behov av vård och behandling och har kunskaper att hänvisa patienten till ända-
målsenlig vårdnivå (Björk Brämberg 2014, ss. 83-84).   
 

Prehospital vård och hänvisning till vårdcentral 
Den prehospitala vården sker utanför sjukhus, vilket innefattar både ambulanssjukvård 
och primärvården med landsting och regioner som huvudmän. På senare år har det även 
tillkommit vårdcentraler i privat regi (Norberg Boysen 2017, s. 4). En Prehospitala be-
dömningen innebär att ambulanssjuksköterskan först bedömer vilka åtgärder som behö-
ver vidtas och därefter bedömer lämplig vårdnivå, genom att triagera patienten enligt 
RETTS, vilket är ett av de bedömningsverktyg som akutvårdspersonal använder (Stål-
handske & Engerström, 2016, s. 125). Därefter bedöms vilken prioritet själva transpor-
ten ska få, enligt 1 till 3, på samma sätt som larmcentralen prioriterar (SOSFS 2009:10 
5kap 2 §). Genom att triagera så bedöms och sorteras patienternas vårdbehov och den 
mest allvarligt sjuka patienten får vård först (Norberg Boysen, 2017, s. 11). Detta ar-
betssätt stämmer överens med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30 2 kap) “Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”.  
 
Ambulanssköterskan har inte rätt att övertala patienten att söka annan vårdnivå men får 
föreslå detta. Om patienten har önskan att komma till en akutmottagning kan detta 
vårdval inte förhindras. Ambulanssjuksköterskan kan utifrån behandlingsriktlinjer och 
beslutsstöd bedöma patientens behov av vård och hänvisa denne vidare till lämplig 
vårdnivå (Västra Götalandsregionen 2016, s. 5, 23). Att använda beslutsstöd kan ibland 
vara problematiskt menar Porter et.al (2007) då de fann att ambulanssjuksköterskan 
kunde uppfatta beslutstödet som för teoretiskt och att det därför inte var applicerbart i 
det dagliga arbetet. Detta kunde leda till att ambulanssjuksköterskan inte följde de råd 
som beslutsstödet gav samtidigt som de var oroliga för att hållas ansvariga för eventuellt 
felaktiga beslut (ibid.). Ytterligare ett problem med de beslutsstöd som används idag är 
att de inte är anpassade till den miljö de används i. Det leder till att de ofta inte används 
vid bedömningen av patienten på plats. Utan att de istället används i utbildningssyfte av 
ambulanssjuksköterskan. Att istället införa ett datoriserat beslutsstöd skulle kunna bidra 
till att ambulanssjuksköterskan i högre grad följer beslutsstöden menade Andersson Ha-
giwara et al. (2014). Detta styrktes även i annan forskning (van de Castle et al. 2004) 
som visade att ett datoriserat beslutsstöd skulle kunna hjälpa ambulanssjuksköterskan 
att arbeta mer självständigt och patientsäkert samt förbättra vårdkvalitén. Larsson, Hol-
mén och Ziegert (2017) visade att när ambulanssjuksköterskan samverkade med pri-
märvårdsläkare/distriktssköterska och bedömde patienten utifrån ett beslutsstöd, kunde 
74 % av patienterna få vård på plats, nio procent hänvisades till vårdcentral och 17 % 
hänvisades till akutmottagningen. Sammanfattningsvis visade detta på att färre ambu-
lanstransporter till akutmottagningen och att fler patienter kunde vårdas i hemmet efter 
att de blivit bedömda utefter ett prehospitalt beslutsstöd. 



  

Patientsäkerhet och bedömning med hjälp av beslutsstöd 
Patientsäkerhet innebär att patienten skyddas från skada när vård ges (Sveriges kommu-
ner och landsting 2017). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 3 kap 2§) ska 
vårdgivaren se till att nödvändiga åtgärder görs för att förebygga att patienten drabbas 
av vårdskada. Vårdskada definieras i patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 1 kap 5§) 
som “lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kun-
nat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården” (ibid.). All vårdpersonal inom hälso- och sjukvården ska även arbeta utifrån 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Där det i femte kapitlet beskrivs att ”Vården 
ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov 
av trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården”. Patientsäkerhetsarbete är en ständigt 
pågående process och som tas i beaktande vid varje patientkontakt, överrapportering 
och vid beslut som rör patientens vård eller på annat sätt kan påverka den (Svensk sjuk-
sköterskeförening et al. 2016). Även Socialdepartementet (2017) efterfrågar en ökad 
kvalitet, bättre tillgänglighet samt en ökad tillit till vården hos befolkningen. 
 
Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström (2016, s. 180) visade i sin studie att ambu-
lanssjuksköterskan arbetade mer patientsäkert när det fanns ett beslutsstöd i syfte att 
underlätta bedömningen. Detta tillsammans med ett livsvärldsperspektiv i patientmötet 
skulle kunna bidra till en patientsäker bedömning. Men det fanns en risk att beslutsstö-
det kunde bli för styrande och ambulanssjuksköterskan kunde missa att ta in patientens 
livsvärld vilket riskerade bidra till en sämre bedömning. Detta belyste även Wireklint 
Sundström och Dahlberg (2011) som menade att om ambulanssköterskan enbart använ-
der sig av beslutsstöd kunde detta utgöra ett hinder för ett öppet förhållningssätt i be-
dömningen och därmed förhindra en effektiv vård. Likaså kunde avsaknad av besluts-
stöd i kombination med ambulanssjukvårdarens ensamhet och utsatthet utgöra en pati-
entsäkerhetsrisk (Ebben et al. 2017). 
 

Sammanhållenvård 
Dagens sjukvård har idag en ökad specialisering och patienten kan därmed få träffa flera 
olika specialister inom sjukvården, ofta saknas någon som ansvarar för patientens vård 
på ett övergripande sätt. Därför finns ett stort behov av samordning och samverkan 
inom hälso- och sjukvården. Det kan handla om att dela information mellan olika vård-
givare eller att samordna sina insatser gemensamt. Det yttersta ansvaret för en sådan 
sammanhållen vård bör ligga på den vårdgivare som arbetar närmast patienten men så är 
inte fallet idag menar Myndigheten för vård-och omsorgsanalys (2016, s. 11). För att 
uppnå en sammanhållen vård krävs det fyra förutsättningar: (1) en organisationskultur 
som arbetar för en gemensam vision av en samordnad vård och omsorg, (2) systemö-
vergripande policyer, lagar och riktlinjer som ger förutsättningar för samordning, (3) 
samverkan mellan organisationer som skapar förutsättningar för samordning över orga-
nisationsgränser och (4) administrativa system som underlättar samordning (ibid.). 
Svensk sjuksköterskeförening har utvecklat sex kärnkompetenser, varav samverkan i 
team är en av dem. Teamarbete kan se ut på många sätt och äga rum i olika samman-
hang. Det som är gemensamt är att olika kompetenser kompletterar varandra för att pa-
tienten ska få en bra och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkare-
sällskapet 2017) Både kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor och ambulans-
sjuksköterskor beskriver att professionerna ska kunna samverka och kommunicera i 



  

team (Distriktssköterskeföreningen, 2008 s. 12; Riksföreningen för ambulanssjukskö-
terskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2012 s. 8). 
 

Ny vårdmodell i samverkan – Patienter med primärvårdsbehov 
I en nyligen avslutat forskningsstudie har en ny vårdmodell utvecklats, där ambulans-
sjukvården hänvisar patienter med primärvårdsbehov till vårdcentral istället för akut-
mottagning i syfte att patienten ska få vård på ändamålsenlig nivå (Norberg Boysen, 
2017). Vårdmodellen som benämns Vård på Rätt vårdnivå (VRV) innebär att ambulans-
sjuksköterskan samverkar med vårdcentralen. Ambulanssjuksköterskan ringde då till 
allmänläkaren eller distriktssköterskan på vårdcentralen när patienten bedömts ha ett 
primärvårdsbehov för att få bekräftat att patienten var lämplig för vårdcentralen. Beslu-
tet om lämplig vårdnivå fattades gemensamt dem mellan. Ett annat exempel på samver-
kan var att ambulanssjuksköterskorna kvarstannade i tio minuter, för att möjliggöra för 
vårdcentralen att skapa sig en egen uppfattning om patientens tillstånd, efter att de träf-
fat denne. På så sätt kunde patienten direkt hänvisas vidare med samma ambulans till 
akutmottagningen vid behov, utan att det krävdes fler vårdmöten och lång väntan för 
patienten (Norberg Boysen 2017 s. 40-41). 
 
Vårdmodellen innebär att ambulanssjuksköterskan på plats hos patienten bedömer om 
han/hon har ett primärvårdsbehov och kan hänvisas till vårdcentral istället för till akut-
mottagning. Kravet är att patienten ska ha symtom och vitala parametrar motsvarande 
gul eller grön enligt RETTS1. I studiens genomförande hade ambulanssjuksköterskan ett 
pappersbaserat beslutsstöd till hjälp för att bedöma patientens primärvårdsbehov. Be-
slutsstödet var specifikt framtaget för vårdmodellen, av specialistläkare inom varje di-
sciplin och baserade sig på det för ambulanssjukvården redan kända triageringssyste-
met, RETTS.  
 
Studien var en randomiserad kontrollerad studie, vilket innebar att hälften av patienterna 
”lottades” till vård på vårdcentral (experimentgrupp) och hälften till traditionell vård på 
akutmottagning (kontrollgrupp). Syftet med studien var även att undersöka patientens 
tillit till vården i den prehospitala vårdkedjan och dessutom studera om det var patient-
säkert. Resultatet pekade på att patienten kände hög tillit till vården oavsett var de erhöll 
sin vård, på vårdcentral eller akutmottagning. När det gällde patientsäkerheten så utsat-
tes mellan 11 och 19 % av patienterna för någon form av ogynnsamma händelser i sam-
band med vårdmodellen, i form av sekundärtransporter, inläggningar och potentiellt 
allvarliga sjukdomstillstånd. Vilket belyser vikten av att utveckla patientsäkerheten yt-
terligare i den nya vårdmodellen genom evidensbaserade beslutsstöd och bättre följsam-
het till dem (Norberg Boysen, Christensson, Jutengren, Herlitz & Wireklint Sundström 
2017). 
 
 

                                                 
1 RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) är ett bedömningsverktyg där patienten tria-
geras utefter vitalparametrar och symtom. Det innehåller fem processnivåer: Röd, orange, gul, grön och 
blå vilket beskriver allvarlighetsgrad och i fallande prioritet om patienten är i behov av akutsjukvård 
direkt eller inom rimlig tid. Röd klassificeras som livshotande och blå som vård som kan handläggas på 
annan vårdnivå (Widgren, 2012 s. 22). 



  

PROBLEMFORMULERING 
För att utnyttja sjukvårdens resurser på bästa sätt ska vård ges på den nivå som är mest 
ändamålsenlig utifrån den enskilda patientens behov. En stor utmaning för sjukvården 
är att hjälpa patienter att söka vård på ändamålsenlig nivå redan från början för att på så 
sätt underlätta för patienten och även bidra till ett hållbart samhälle. Utvecklingen inom 
vården går mot att fler patienter kommer att hänvisas till vårdcentralen av ambulans-
sjuksköterskan. I distriktssköterskans och allmänläkarens kompetens ingår det att möta 
människor i alla åldrar med olika former av hälsoproblem samt att göra bedömningar av 
patientens fysiska, mentala och emotionella tillstånd. Därmed kommer vårdcentralens 
uppdrag behöva utökas, vilket innebär att det ställs högre krav på läkaren och distrikts-
sköterskan när det gäller kompetens och samverkan. Förslag finns om att mer avancerad 
vård behöver utföras på vårdcentral, vilket kräver utbyggnad samt utökade resurser. 
Tidigare studier som gjorts i ämnet har utgått från ett ambulanssjukvårdsperspektiv eller 
patientperspektiv där bland annat frekvens, patientens tillit till den prehospitala vård-
kedjan samt patientsäkerheten med den nya vårdmodellen har undersökts. Det saknas 
undersökningar från den andra parten det vill säga vårdcentralens perspektiv och di-
striktssköterskans och läkarens upplevelse av att ta emot patienter från ambulanssjuk-
vården samt om detta arbetssätt upplevs patientsäkert ur deras perspektiv.   
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors och läkares upplevelser av att ta 
emot patienter från ambulanssjukvården som bedöms ha primärvårdsbehov. 
 
 
METOD 

Ansats 
För att förstå fenomenet, distriktssköterskans och läkarens upplevelse av att ta emot 
patienter från ambulanssjukvården som bedöms ha primärvårdsbehov, valdes kvalitativ 
metod på livsvärldsteoretisk grund (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Metoden 
valdes utifrån syftet att ha ett distriktssköterske- och läkarperspektiv, det är således de-
ras upplevelser och erfarenheter som har studerats. Metoden innebär att forskaren försö-
ker förstå människans levda värld och hur den erfars. Utifrån informantens erfarenheter 
kring fenomenet utvecklar forskaren ny kunskap. Kvalitativ metod beskriver med ord 
och inte med siffror hur något erfars och ger en nyanserad beskrivning av ett fenomen 
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17, 47). Livsvärldsteorin betonar människors gemen-
samma och individuella upplevelser samt ger kunskap om tankar och känslor (Dahlberg 
& Segesten 2010, s. 154; Dahlberg 2014, s. 53). Ett livsvärldsteoretiskt perspektiv krä-
ver en öppen attityd mot fenomenet. Öppenhet kan beskrivas som en vilja att se, höra 
och förstå samt att forskningen bedrivs på uppdrag av fenomenet. Detta involverar en 
respekt, känslighet och följsamhet mot fenomenet. En öppen hållning kräver en kropps-
lig och mental närvaro här och nu. Det är då viktigt att andra ämnen eller fenomen än 
det som undersöks exkluderas. Likaså måste förförståelse och andra teorier som kan 
påverka synen på fenomenet bortses från. Samtidigt som vår förförståelse gör grunden 



  

för vår kunskap och förståelse kan den också stå i vägen för ett öppet förhållningssätt 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 97-98, 104, 133). Livsvärldsteorin kräver 
också ett tyglande förhållningssätt, vilket innebär att ha en öppen och alert attityd samt 
att aktivt vänta på att fenomenet ska visa sig (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 
130). Ett tyglat omdöme innebär att förstå fenomenet utifrån sina egna villkor. Därför 
krävs att förförståelsen hålls tillbaka (Dahlberg 2014, s. 72). Även det som anses som 
självklart måste tyglas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 132). 
 

Vårdsammanhang och urval 
Kontexten är den prehospitala vårdkedjan, där patienter ringt larmcentralen och erhållit 
ambulanssjukvård och därefter av ambulanssjuksköterskan bedömts ha ett primärvårds-
behov och därför hänvisats till vårdcentral. Fokus kommer i denna studie att ligga på 
läkare och distriktssköterskor som har erfarenhet av att ta emot patienter med primär-
vårdsbehov från ambulanssjukvården i Södra Älvsborgs primärvård.  
 
Ett godkännande från primärvårdschefen inom Närhälsan (se bilaga 1) erhölls. Hon gav 
godkännande att skicka ut förfrågningar till sju olika vårdcentralchefer inom Närhälsan i 
Södra Älvsborg. Utifrån detta gjordes urvalet. Nya förfrågningar skickades till verk-
samhetscheferna på respektive vårdcentral samt till tre privata vårdcentraler (se bilaga 
2). Totalt svarade fem chefer och gav tillstånd till att genomföra intervjuer på deras en-
het. Tidsbrist samt allt för liten erfarenhet av fenomenet angavs av de övriga vårdcen-
traler som anledning till att avstå från ett deltagande i studien.  
 
Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara sjuksköterska, distriktssköterska 
eller läkare inom en vårdcentral samt ha minst 2 års arbetserfarenhet på vårdcentral. 
Informanterna skulle även ha erfarenhet av att ta emot patienter från ambulansen till 
vårdcentralen, gärna som medverkat i vårdmodellen. 
 
Informanter 
Studiens informanter är fem sjuksköterskor, tre distriktssköterskor och en läkare. De 
arbetade på fem olika vårdcentraler. Informanterna var mellan 28-63 år och hade arbetat 
på vårdcentral mellan 2-14 år. Sex informanter var kvinnor och tre var män.  

 
Datainsamling 
Intervjuprocessen inleddes med en provintervju då båda författarna var med under in-
tervjun, därefter genomförde respektive författare fyra intervjuer var. Informanterna fick 
skriftlig information i form av ett informationsbrev (bilaga 3) cirka en vecka innan in-
tervjutillfället. De fick även ta del av det vid intervjutillfället samt fick då även muntlig 
information om studiens syfte och villkor kring deltagandet. Före intervjun fick infor-
manten även möjlighet att ställa eventuella frågor. Informanterna fick därefter skriva 
under att de samtyckte till att medverka i studien (bilaga 4) samt information om att 
deras medverkan i studien var frivillig och gick att avbryta när som helst. 

 
Halvstrukturerad livsvärldsintervju valdes som intervjumetod, vilket enligt Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 45) innebär en intervjuteknik som varken är ett slutet frågeformu-



  

lär eller ett öppet samtal. Tekniken utgår ifrån en intervjuguide som innefattar teman 
och frågor. Intervjuerna skedde enskilt på informanternas arbetsplats vilket var en plats 
de själva valt. Intervjuguiden (bilaga 5) startade med bakgrundsfrågor, vilket gav en bild 
av informanten. Därefter ställdes en öppningsfråga kring en specifik situation för att 
leda informanterna mot studiens syfte, informanterna fick berätta om ett tillfälle där 
han/hon tagit emot en patient som kom med ambulans till vårdcentralen. Detta följdes 
sedan upp med passande följdfrågor. Intervjun genomfördes och spelades in med hjälp 
av diktafon samt mobiltelefon och tog ca 14-30 minuter. Intervjuerna avlyssnades och 
transkriberades sedan ordagrant med pauser, skratt och felsägningar. 
 

Dataanalys 
Texten har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Dahlberg (2014, s.119) me-
nar att kvalitativ innehållsanalys beskriver människors åsikter och tankar kring ett fe-
nomen (ibid.). Analysmetoden tolkar de datamaterial som framkommit och forskaren 
ska hitta meningsbärande enheter i informantens livsvärldsbeskrivning. Analysen är en 
induktiv innehållsanalys vilket innebär att forskarna går från specifik data till en mer 
generell slutsats. Dataanalysen för studien är gjord utifrån en metod som beskrivs av 
Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 213-217). 
 
I analysprocessens första steg lästes materialet noggrant igenom upprepade gånger var 
för sig för att få en helhetsbild. Vidare söktes ord, meningar och stycken som kunde ha 
relevans för studiens syfte, så kallade meningsbärande enheter markerades. Totalt hitta-
des 279 meningsbärande enheter. Författarna granskade varandras resultat för att säker-
ställa att inget material gick förlorat och för att ha en enhetlig bedömning. En menings-
bärande enhet kan innehålla flera meningar och bestå av flera olika betydelser. Förfat-
tarna enades om att analysen enbart skulle innehålla det uppenbara och hänsyn togs inte 
till det latenta. I analysens andra steg som innebär kondensering, sammanfattades de 
meningsbärande enheter för att göra den mer lätthanterlig. Författarna var noga med att 
bibehålla det väsentliga i texten. Det tredje steget i analysen är kodning, då samlades det 
kondenserade materialet till ett dokument vilket skrevs ut och klipptes isär och be-
nämnde dessa med koder som abstraherade innehållet och beskrev mycket kort innehål-
let. I det fjärde steget av analysprocessen skapades underkategorier och detta gjordes 
genom att det isär-klippta materialet lades ut på ett bord och delades in i koder med lik-
nande innehåll och dessa bildade underkategorier. 11 stycken underkategorier hittades. I 
det femte steget bildades kategorier genom att alla underkategorier skrevs upp på en 
whiteboardtavla för att få en överblick och på vis kunde underkategorier paras ihop till 
passande kategorier. Detta resulterade slutligen i fyra kategorier. Analysprocessen besk-
rivs i tabell 1. Speciellt i steg fyra och fem fick vi hjälp av vår handledare att komma 
vidare i analysprocessen. 
 
 
  



  

Tabell 1: Exempel på analysprocessen  

Meningsbä-
rande enhet 

Kondensering Kod Underkate-
gori 

Kategori 

”Som sköterskan 
fick ta emot och 
sen fanns det lik-
som inga läkarti-
der då, då fick 
man ju springa 
runt som en… ja 
jaga nån” 

Om man som skö-
terska får springa runt 
och jaga en doktor 
känns det ju sämre. 

Frustration/ 
saknar rutin 

Att känna sig 
oförberedd 

Vårdcen-
tralens rutiner 
rubbas 

”Jag litar på att 
ambulanskillen 
gjorde rätt och att 
hans bedömning 
var rätt.. jag har 
ju jobbat många 
år med honom.. så 
då litar jag abso-
lut på bedöm-
ningen” 

Personlig kännedom 
gör att jag känner tillit 
till ambulanssjukskö-
terskan 

Tillit Att ha tillit till 
eller misstro 
ambulanssjuk-
sköterskan  
 

Gnisslande 
samverkan 
mellan de 
olika vårdgi-
varna 

”Det skulle vara 
en trygghet om 
ambulansen vän-
tade tills den 
första läkarbe-
dömningen är 
gjord” 

Trygghet om ambu-
lansen väntade kvar 

Trygghet Att säkerställa 
att patienten 
fortfarande är 
en patient med 
primärvårds-
behov  
 

Vårdmo-
dellens styr-
kor 
 

 

Etiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) be-
hövs inte någon etisk prövning till studien då den är gjord inom högskoleutbildning på 
avancerad nivå. Lagen syftar till att forskning endast får utföras om informanten givit 
sitt godkännande till detta. Vetenskapsrådets (2017, s. 12-15) beskriver fyra forsknings-
etiska krav: (1) informationskravet, (2) samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet och 
(4) nyttjandekravet. Dessa har uppfyllts genom att informanterna inför sin medverkan 
fick muntlig och skriftlig information om bakgrund och syfte med studien samt fick ge 
skriftligt godkännande till att delta i studien (bilaga 4). Informanterna fick även inform-
ation om att deras medverkan i studien var frivillig och gick att avbryta när som helst 
samt att deras personuppgifter skulle hanteras konfidentiellt, alltså att inga uppgifter 
kommer att kunna spåras tillbaka till informanten. De fick även information om att det 



  

insamlade intervjumaterialet endast kommer användas i det aktuella forskningsområdet 
(Kvale och Brinkmann, 2014, s. 107-109).  
 
 
RESULTAT 
I resultatet redovisas distriktssköterskors och läkares upplevelser av att ta emot patienter 
från ambulanssjukvården som bedöms ha primärvårdsbehov (tabell 2). Resultatet pre-
senteras med tillhörande citat.  
 
Tabell 2. Översikt underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Att känna sig oförberedd 
Att veta att något är på gång 
Att bli förberedd genom telefonsamtal från ambu-
lansen 

  
Vårdcentralens rutiner rubbas 

Att ha tillit till eller misstro ambulanssjuksköters-
kan  
Att lyssna på varandra eller översitteri 
Att överrapportera med tidsbrist  

Gnisslande samverkan mellan de 
olika vårdgivarna 

Att det finns ett tydligt vårdbehov 
Att säkerställa att patienten fortfarande är en pati-
ent med primärvårdsbehov  
Att ha en patientkännedom  
 

Vårdmodellens styrkor 

Att bedömningen görs av olika professioner 
Att sakna en helhetsbild 
 

Varierande patientsäkerhet  

 
 

Vårdcentralens rutiner rubbas 
Att känna sig oförberedd 
Patienter som kom med ambulans till vårdcentralen visade sig vara en ovanlig patient-
grupp. När ambulansen kom kände sig därför vårdcentralens vårdpersonal oförberedda 
samt upplevde en viss ovisshet över att inte veta vad som kunde komma med ambulan-
sen. Detta bidrog till en viss osäkerhet i hur en sådan patientsituation skulle hanteras då 
det saknades kontinuitet i arbetssättet. Detta beskrevs bland annat som en jobbig och 
annorlunda känsla. Det saknades rutiner för att ta emot patienter från ambulanssjukvår-
den, vilket beskrevs som tidsineffektivt, då distriktssköterskan ofta fick springa runt och 
jaga en läkare som kunde ta emot patienten. Det oförberedda skapade irritation och fru-
stration hos distriktssköterskan, som ibland hamnade i argumentation med läkaren om 
dessa patienter då det inte fanns en avsatt läkartid. 



  

 
Svårigheter påvisades således då det gällde att hitta en läkare som kunde göra en be-
dömning av dessa patienter då läkaren oftast redan hade bokade patienter och det var 
svårt att hitta tid som inte påverkade någonting annat. Distriktssköterskan upplevde 
ibland ett motstånd från läkaren då dessa patienter blev utöver de redan inbokade och 
det påtalades att läkaren hade hög arbetsbelastning.  Det var lättare att få hjälp av läkare 
med akuta patienter än med de patienter som inte hade ett akut behov.  
 
Att ta emot patienter från ambulanssjukvården beskrevs som en del av arbetet utan nå-
gon stress, irritation eller obehag. Därtill påvisades stress som främst handlade om att 
det blev en extra patient utöver det som redan var inbokat och detta förändrade struk-
turen för det som planerats för dagen.  Denna stress kunde bero på att andra patienter 
fick vänta i samband med omhändertagandet av ambulanspatienten. 
 

Om jag redan har en fullbokad lista och det kommer en akutpatient 
med ambulans. Då betyder det att jag inte hinner med de andra bokade 
patienterna och den känslan är stressande. 

 

Att veta att något är på gång  
Samarbetet mellan de olika professionerna på vårdcentralen beskrevs för det mesta som 
välfungerande i samband med att de tog emot patienter från ambulansen. I dessa situat-
ioner hade de olika professionerna på vårdcentralen hade en bra kommunikation mellan 
varandra. Det bidrog till att kollegor visste om vad som var på gång och därmed hade 
möjlighet att hjälpa till. Distriktssköterskorna kunde ibland känna sig osäkra i sin be-
dömning av patienten och de beskrev att de då tog hjälp av en kollega. Om de kände 
tveksamhet till om de skulle ta emot patienten eller inte beskrev de att de bad läkaren 
komma direkt när patienten kom till vårdcentralen för att göra en bedömning. De kände 
varandra väl på arbetsplatsen och därför gick det att läsa av kollegans ansiktsuttryck om 
det var en akut situation eller inte. Att samarbetet mellan professionerna fungerade väl 
bidrog till att arbetet med patienten som kom med ambulans flöt på bra. Dock framkom 
det att samarbetet mellan läkare och distriktssköterskor inte alltid var optimalt i dessa 
situationer då det fortfarande kunde upplevas en viss hierarki mellan dessa yrkesgrup-
per, men i riktigt akuta situationer upplevde distriktssköterskan sig ha pondus att snabbt 
få med sig en läkare för bedömning. Samarbetet mellan läkare och distriktssköterskor 
hade blivit bättre sedan de började med triagemottagning på vårdcentralen, där läkare 
och distriktssköterska arbetade tillsammans, och att de i och med det hittat ett sätt att 
bedöma och ta emot de patienter som kom med ambulans till vårdcentralen: ”Det finns 
fortfarande en viss hierarki mellan läkare och sköterskor som måste bort för att detta 
arbetssättet skulle bli optimalt.” 

 

Att bli förberedd genom telefonsamtal från ambulansen 
Ambulanssjuksköterskan ringde oftast till vårdcentralen innan de kom med en patient, 
vilket upplevdes positivt då det gav distriktssköterskan på vårdcentralen möjlighet att 
förbereda sig genom att läsa på patientens journal. De hann även informera sina kolle-
gor om att det skulle komma en ambulanstransport vilket kunde underlätta i den redan 
planerade agendan. Det såg lite olika ut på vårdcentralerna angående vem det var som 



  

tog emot telefonsamtalet. På en del vårdcentraler var det en sekreterare och på andra en 
distriktssköterska. I de fall då det var en distriktssköterska så gav det distriktssköterskan 
en möjlighet att stämma av med ambulanssjuksköterskan kring vitalparametrar och de 
kunde ha en dialog kring om ambulansen skulle hänvisa patienten till vårdcentralen eller 
inte. Det var även som en fördel om det var samma distriktssköterska som tog emot te-
lefonsamtalet från ambulanssjukvården som sedan tog emot patienten, eftersom di-
striktssköterskan då kunde vara mer påläst och förberedd för det som skulle komma. 
Mottagandet av de patienter som kom med ambulans blev annorlunda då bedömningen 
redan var gjord av ambulanssjuksköterska. Ibland var även behandling påbörjad vilket 
sågs som en service för läkaren: ”Om man tagit emot telefonsamtalet från ambulansen 
upplever jag det lättare att ta emot patienten också.” 
 
Det visades sig dock att patienterna som kom med ambulans inte blev behandlade på 
något annorlunda sätt än de som själva sökte akut till vårdcentralen. Det som skiljde sig 
var att dessa patienter ”tog en annan väg in”. 
 

Gnisslande samverkan mellan de olika vårdgivarna 
Att ha tillit till eller misstro ambulanssjuksköterskan 
Då bedömningen gjordes utifrån vitalparametrar, tidigare sjukdomar och medicinering 
visade sig bedömningen vara rätt vårdnivå. I de fall där vitalparametrar legat bra ansågs 
det att patienten var en patient med primärvårdsbehov och därmed bedömts rätt och 
borde således erbjudas vård på vårdcentralen. Inga onödiga och alltför akuta patienter 
kördes till vårdcentralen och det kändes naturligt att ta emot patienter med ett primär-
vårdsbehov. Det sågs snarare som en service för patienten, att bli körd till vårdcentralen 
av ambulansen istället för att själv behöva ringa till vårdcentralen och boka tid. Det fö-
rekom även patientfall som fick gå vidare till akutmottagningen efter det att de blivit 
bedömda på vårdcentralen, trots att patienten ansågs vara en primärvårdspatient och att 
patienten bedömts rätt utifrån vitalparametrar. 
 
Ambulanssjuksköterskan upplevdes prioritera patienten rätt och vårdpersonalen på 
vårdcentralen litade på ambulanssjuksköterskans bedömning, då ambulanssjuksköters-
kan hade sett och bedömt patienten i dess rätta miljö samt sett hur läget var från början. 
De kände tillit till ambulanssjukvårdens bedömning och ifrågasatte därför inte ambu-
lanssköterskan om varför de kom till vårdcentralen med patienten. De litade på att am-
bulanssjuksköterskan hade gjort det som kunde göras för patienten: ”För jag tror ju inte 
att ambulansen kör hit någon som inte behöver hjälp.” 

 
Det framkom att ambulanssjuksköterskan hade ett helhetsperspektiv i mötet med patien-
ten och vårdpersonalen på vårdcentralen. Personlig kännedom mellan professioner 
kunde bidra till tilliten mellan professionerna och stämningen kunde då kännas extra 
bra. Då ambulanssjuksköterskan hade bred kompetens och lång erfarenhet upplevdes 
bedömningen som korrekt och vårdcentralens personal kände tillit. Ambulanssjukskö-
terskans erfarenhet ingav även en trygghet och bedömningen uppfattades som mer pro-
fessionell. Därför påvisades det även en viss otrygghet hos vårdcentralens vårdpersonal 
när bedömningen och prioriteringen var gjord av en mer oerfaren ambulanssjukskö-
terska. 



  

 
Prioritering till fel vårdnivå påvisades också. Det handlade då om patienter som inte 
klarade sig hemma och det upplevdes att ambulanssjuksköterskan inte såg till helheten 
utan bara fokuserade på symtom. 
 

Jag hade ”en [patient] lunginflammation” med dåligt allmäntillstånd. 
Vi kunde ju inte göra något här med patienten. Så jag var missnöjd 
med den bedömningen som ambulansen gjorde 

 
Patienterna bör vara så stabila att de ska kunna vänta på vårdcentralen och kunna återgå 
till hemmet efter ett besök på vårdcentralen, vilket inte alltid upplevdes vara fallet. Am-
bulanssjuksköterskan hänvisade alltför sjuka patienter till vårdcentralen, vilka enligt 
vårdcentralens personal inte kunde tas om hand på vårdcentralen: “En del kunde inte ens 
lämna britsen”. De menade att vårdcentralen inte har de övervakningsmöjligheter som 
krävs för att övervaka akut sjuka patienter eller patienter som erhållit smärtlindring som 
vårdcentralspersonalen inte kände sig bekväm med. 
 

Jag tog emot en patient som fått morfin av ambulansen och jag upple-
ver inte att vi har de övervakningsmöjligheterna på vårdcentralen som 
krävs för att ta emot en sådan patient. 

 
Patienter som prioriterades till vårdcentralen av ambulanssjuksköterskan visade sig 
ibland inte ha något primärvårdsbehov, då dessa patienter inte kunde utredas på vård-
centralen. Flera patienter fick därför åka vidare till akutmottagningen. Att patienten pri-
oriterats fel av ambulanssjuksköterskan gav en känsla av frustration och irritation och 
personalen på vårdcentralen upplevde det jobbigt att behöva skicka patienten vidare till 
akutmottagningen. När patienten behövde åka vidare till akutmottagningen bidrog det 
till en förlängd vårdtid för patienten men det tog även tid från läkaren och distriktsskö-
terskan på vårdcentralen. Ibland krävdes också en extra ambulanstransport, då den 
första redan hade lämnat vårdcentralen, vilket ansågs vara slöseri med resurser. Trots att 
en del patienter bedömts till en felaktig vårdnivå så nekade sällan vårdcentralen ambu-
lanssjukvården att komma med en patient eftersom patienten redan var bedömd av en 
sjuksköterska. 
 

Att lyssna på varandra eller översitteri  
Ett bra bemötande av ambulanssjuksköterskan, karaktäriserades av att vara professionell 
och kollegial. Ambulanssjuksköterskorna beskrevs som väldigt trevliga, hjälpsamma 
och artiga. Att mötet blev stressfritt och lugnt gav en positiv upplevelse och flera be-
skrev bemötandet ”som fantastiskt bra”. Att ambulanssjuksköterskan tydligt förklarade 
varför de valt att åka till vårdcentralen med patienten gjorde att det blev ett bra bemö-
tande. Det betonades att personalen inom vårdcentral och ambulanssjukvård besitter 
olika kunskaper och att ett bra bemötande mellan vårdgivarna med lyhördhet för 
varandras kompetens kunde bidra till ett bra möte och samarbete. Genom att lyssna på 
varandra upplevdes mötet bli bättre: ”Ambulansen är bra på det de gör och vi är bra på 
det vi gör. A och O är att lyssna på varandra”. 

 



  

Det visade sig finnas några ambulanssjuksköterskor som utmärkte sig och var otrevliga, 
arroganta och nonchalanta i sitt bemötande och oftast var detta samma personer.  Det 
kunde vara svårt att ha ett resonemang med ambulanssjuksköterskan om vart patienten 
skulle vårdas när ambulanssjuksköterskan redan fattat sitt beslut och hänvisat patienten 
till vårdcentralen. Känslan av översitteri och att bli ifrågasatt av ambulanssjuksköters-
kan påvisades, vilket påverkade samarbetet negativt: ”Ambulanspersonalen har ibland 
en kaxig attityd, de har attityden att deras kunskap väger tyngre än andras”. 

 
Det framkom att ambulanssjuksköterskorna även kunde vara otrevliga och arroganta 
mot patienten vilket gjorde personalen på vårdcentralen illa berörda. Det beskrevs att 
tidigare mindre bra möten med ambulanssjuksköterskorna kunde leda till att distrikts-
sköterskan eller läkaren bemötte ambulanssjuksköterskorna med taggarna utåt. Det 
framkom att de gånger som vårdpersonalen på vårdcentralen upplevde ett mindre bra 
bemötande så uppfattades ambulanssjuksköterskorna även som stressade. De hade då 
inte tid att stanna kvar utan ville snabbt lämna av patienten. Upplevelsen av att ambu-
lanssjuksköterskan inte hade kännedom om vad som kan göras på en vårdcentral fanns 
samt att ambulanssjukvården och vårdcentralen ibland jobbar mot varandra. Denna 
okunskap kunde leda till gnissel mellan yrkesgrupperna.  
 

Att överrapportera med tidsbrist  
Det framkom att en god rapport var av stor vikt. En lugn och tydlig överrapportering där 
ambulanssjuksköterskan tog sig tid att förklara situationen sågs som betydelsefull. En 
muntlig rapportering med dialog kunde bidra till information som inte gått att få skrift-
ligt, vilket kunde leda till att situationen togs mer på allvar. Ibland saknades en rapport, 
både muntligt och skriftligt och vid dessa tillfällen var det svårare att göra en bedöm-
ning av patienten. Det upplevdes alltså positivt att få ett skriftligt underlag. Att läkaren 
hade en dialog med ambulanssjuksköterskan sågs som betydelsefullt då det ofta gav 
viktig kompletterande information om patienten. Ofta var det dock så att det inte fanns 
tid för läkaren att vänta in ambulansen eller att ambulanssjuksköterskan inte hade möj-
lighet att vänta på läkaren. En fungerande kommunikation mellan vårdcentralen och 
ambulanssjukvården påtalades ha stor betydelse. I de fall då ambulanssjuksköterskan 
inte hade tid att stanna kvar upplevdes det svårt att ha en dialog kring patienten. 
 

En gång fick jag information av ambulansen som jag inte själv kunde 
ha vetat genom att läsa journalen. Patienten hade en medicin som jag 
inte kunde se att han hade vilket hade betydelse i den anamnestiska 
datan och denna information är viktig. 
 

Vårdmodellens styrkor 
Att det finns ett tydligt vårdbehov 
En skillnad mellan de patienter som kom med ambulans och de patienter som själva 
sökte på vårdcentralen med akuta besvär påvisades. Vårdcentralens personal menade att 
när patienten kom med ambulans visste de att patienten verkligen var i behov av vård 
eftersom den redan hade fått en professionell bedömning av ambulanssjuksköterskan. 
Upplevelsen var att de patienter som kom till vårdcentralen med ambulans prioriterades 
upp och gick före andra patienter samt att de patienter som kom med ambulans fick mer 



  

uppmärksamhet, vilket tycktes stärka upplevelsen av att dessa patienter hade ett tydligt 
vårdbehov. Erfarenheten var att dessa patienter även fick träffa läkare snabbare än andra 
patienter. 
 

Finns en skillnad mellan patienter som kommer med ambulans och de 
patienter som kommer till vårdcentralen själva med akuta besvär. 
Kommer patienten med ambulans vet man att patienten verkligen be-
höver vård. 

 

Att säkerställa att patienten fortfarande är en patient med primärvårdsbehov  
Att ambulanssjuksköterskan stannade kvar på vårdcentralen tills läkare hade gjort en 
första bedömning beskrevs som positivt och tryggt av vårdcentralens personal. Om am-
bulanssjuksköterskan inte stannade kvar upplevdes det som negativt och kunde även ge 
upphov till irritation om det var så att en ny ambulans behövdes beställas för att patien-
ten behövde åka vidare till akutmottagningen. Vårdcentralens personal gjorde en ny 
bedömning av patienten då de ville bilda sig en egen uppfattning och för att säkerställa 
att patienten fortfarande var en patient med primärvårdsbehov. Patienten fick en snabb 
bedömning av läkare och vårdtiden upplevdes bli kortare än om ambulanssjuksköters-
kan istället hänvisade patienten till akutmottagningen där de uttryckte att väntan kan 
vara lång för en patient med stabila vitalparametrar. De ansåg även att vårdförloppet för 
patienten blev bättre därför att patienten var på rätt plats från början samt att det var 
lättare att planera för en uppföljning då de själva hade bedömt patienten från början 
istället för att behöva ta ställning till en remiss från sjukhuset. 
 

Jag upplever denna vårdmodell som positiv, vi finns till för våra lis-
tade patienter och ska hjälpa dem. Och att de kommer med ambulans 
ser jag inte som någon belastning. 

 

Att ha en patientkännedom 
Erfarenheten var att de patienter som kom med ambulans oftast var de patienter som 
redan söker vårdcentralen gång på gång, vilket innebar att vårdcentralen redan hade 
kännedom om dem. Detta bidrog till en kontinuitet, vilket gjorde att vårdmodellen upp-
levdes positivt. Att patienten var känd på vårdcentralen gav ett förbättrat samarbete mel-
lan personalen på vårdcentralen och ambulanssjuksköterskan, vilket ansågs vara en för-
del för vårdandet men framför allt för patienten. Det beskrevs också en viss oro över att 
ta emot en patient som redan var känd på vårdcentralen då det fanns en risk för att de 
inte tog patienten på allvar samt att symtom kunde missas. De beskrev att de tog situat-
ionen lite lugnare och trodde inte det värsta när det kom en patient som de redan kände 
till. 
 

Om patienten är känd på vårdcentralen kan man ha ett annat samarbete 
md ambulansen, vilket kan vara en fördel för patienten men framför-
allt för vården. Att patienten hamnar på rimlig vårdnivå direkt. 

 



  

Varierande patientsäkerhet 
Att bedömningen görs av olika professioner 
Det upplevdes patientsäkert att ta emot en patient som ambulansen hänvisat till vårdcen-
tralen, under förutsättning att patienten hade ett primärvårdsbehov men om det skulle 
komma fler patienter med ambulans så skulle det inte finnas resurser till detta. Att pati-
enten hänvisats till vårdcentralen och därmed inte behövde åka till akutmottagningen 
var positivt då patienten hoppade över ett steg i vårdkedjan och därmed blev det färre 
vårdgivare inblandade. Vårdkedjan upplevdes även vara patientsäker då patienten blev 
omhändertagen av medicinskt utbildad personal i ambulansen, de hade närhet till vård-
central samt följdes upp omedelbart. Om tillståndet för patienten skulle förvärras fanns 
möjligheten för vårdcentralen att ringa efter en ny ambulanstransport eller hänvisa pati-
enten vidare till akutmottagningen med remiss. 
 
När vårdcentralens personal fick ta del av en skriftlig bedömningsblankett med vitalpa-
rametrar upplevde de att bedömningen blev mer patientsäker. Då kunde de veta vilken 
bedömning som var gjord av ambulanssjuksköterskan och ingen viktig information mis-
sades. De beskrev patientsäkerheten genom att patienten blev bedömd flera gånger av 
olika professioner vilket gjorde att patienten fick fler bedömningar vid samma tillfälle 
och att patienten inte hade fått annorlunda vård på akutmottagningen. 
 

Jag ser ingen patientsäkerhetsrisk då patienten får samma bedömning 
av läkare här på vårdcentralen som den skulle fått på akutmottagning-
en. 

 
Andra menade att om flera professioner gjorde en bedömning så kunde detta även för-
villa bedömningen om man stirrade sig blind på den bedömningen ambulanssjukskö-
terskan redan hade gjort. 
 

Att sakna en helhetsbild 
Att inte kunna se journal och läkemedelslista från andra vårdkontakter sågs som en pati-
entsäkerhetsrisk då de i och med det inte kunde få en riktig helhetsbild. Det hände ofta 
att patienten stod på mediciner som inte fanns med på vårdcentralens läkemedelslista 
vilket sågs som en risk. Något annat som framkom var att när det blir många profess-
ioner och yrkesgrupper inblandade i patientarbetet så kunde sekretessen påverkas, vilket 
sågs som en patientsäkerhetsrisk. Det fanns tillfällen där läkaren gått ut till ambulansen 
och gjort sin bedömning där, vilket inte upplevdes som patientsäkert. Upplevelsen var 
att denna bedömning inte blev lika patientsäker som en bedömning som görs inne på ett 
rum på akutmottagningen/vårdcentralen, då de har tillgång till den utrustning de är vana 
vid. Vårdcentralens personal menade att eftersom det inte kommer så många patienter 
med ambulansen så saknas det en rutin och de kan också utgöra en patientsäkerhetsrisk: 
”Patientsäkerheten blir bra om vårdkedjan hålls och om undersökningen blir ordentligt 
gjord.” 
 
 



  

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ forskningsmetod med livsvärldsteorin som 
grund. Denna metod anses av författarna som lämplig då det var informanternas levda 
erfarenheter och upplevelser som var av intresse. 
 
Det var svårt att rekrytera informanter då de inte prioriterade eller inte hade tid att delta 
i intervjuer. Det gjorde att processen för att få tag på informanter tog längre tid än be-
räknat och författarna hade mejlkontakt och telefonkontakt med verksamhetschefer upp-
repade gånger för att få kontakt med informanterna. Eftersom det var svårt att få tag på 
informanter valdes att inkludera sjuksköterskor med erfarenhet av vårdcentralsarbete i 
studien under benämningen distriktssköterskor. Det är en styrka för den aktuella studi-
ens tillförlitlighet att nio intervjuer ligger till grund för resultatet. Dahlberg, Dahlberg 
och Nyström (2008, s. 175) menar att det är svårt att i förväg säga hur många informan-
ter som krävs i studier med livsvärldsperspektiv. Det som avgör är komplexiteten på 
ämnet. Ju mer komplext ämne desto fler informanter krävs. Det är även av betydelse att 
variation finns bland informanterna (ibid.). I en intervjustudie brukar antalet informanter 
vara mellan 5-25 stycken enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 156-157). Med för få 
informanter kan det vara svårt att generalisera, men om antalet blir för stort kan det bli 
svårt att göra ingående tolkningar (ibid.). Om antalet informanter i den aktuella studien 
varit fler kunde resultatet eventuellt blivit mer omfattande. Dock var tiden begränsad 
och det fanns inte tid till att göra fler intervjuer. Inklusionskriterierna anses vara rele-
vanta. Deltagarna hade en bra spridning mellan ålder, kön, arbetslivserfarenhet och geo-
grafisk placering inom området. Det hade dock varit önskvärt att få någon mer läkare att 
intervjua då bara en läkare deltog. Informanternas varierande bakgrund stärker studiens 
trovärdighet vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 222-223) menar kan 
bidra till en ökad chans att få variationsrika berättelser och infallsvinklar av det stude-
rade ämnet.  
 
Halvstrukturerad livsvärldsintervju med induktiv ansats valdes till den aktuella studien. 
Induktiv ansats valdes för att fullt ut förstå deltagarnas upplevelser. Författarna var 
ovana vid den här formen av intervjuteknik och det var det svårt att vara helt närvarande 
och uppmärksam på det informanten sa och samtidigt styra informanten mot syftet ge-
nom kompletterande frågor. Detta är något som Dahlberg (2014, s. 89) beskriver är 
svårt för den orutinerade intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2014, s. 208) menar att 
behärska frågeteknik är lika viktigt som att lyssna aktivt under intervjun. Det krävs att 
intervjuaren har kunskap om ämnet, beaktar den sociala relationen samt har insikt i vad 
som ska frågas om och hur samt ha kunskap om vad som ska följas upp och inte (ibid.). 
Författarna hade i början svårt med att formulera och hitta rätt följdfrågor och kunde 
ibland bli för fokuserade på intervjuguiden. Upplevelsen var att ju fler intervjuer som 
gjordes, desto lättare gick det och författarna blev mer öppna för att ställa följdfrågor. 
Efter att ett par intervjuer gjorts upplevdes inte intervjuguiden som lika styrande längre 
och författarna kunde släppa den alltmer. Kvale och Brinkmann (2014, s. 180) menar att 
intervjuaren bör vara engagerad i situationen och vara vaksam för eventuella ledtrådar 
som kan komma fram och följa upp dem med följdfrågor istället för att strikt gå utefter 
en intervjuguide.  



  

 
Båda författarna har erfarenhet av arbete på vårdcentral och har därmed en viss förför-
ståelse i ämnet, vilket kan ses som både en svaghet och styrka. Svaghet då fokus kunde 
bli på det författarna trodde sig veta om ämnet och därmed kanske missa viktig inform-
ation. Samtidigt kunde den tidigare erfarenheten vara en styrka då den kunde göra det 
lättare att hitta följdfrågor. Författarnas upplevelse var att det ibland var svårt att bortse 
från förförståelsen inom ämnet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 222) menar 
att förförståelse kan vara till hjälp under forskningsprocessen då den kan öppna möjlig-
heten att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse. De menar även att det som i 
störst utsträckning påverkar våra tolkningar ofta är omedvetet och därför inte kan sättas 
inom parentes (ibid.). Innan intervjuerna startade diskuterade författarna sin förförstå-
else för att medvetenheten om den skulle öka. Författarna blev av handledaren upp-
märksammade på att vara observanta på sin förförståelse efter att hon läst författarnas 
provintervju. Det medförde att intervjuguiden justerades. För att undvika att intervjufrå-
gorna färgades för mycket av förförståelsen ställdes under intervjuernas gång öppna 
frågor som: kan du berätta mer, hur kände du då? och så vidare. Tiden för intervjuerna 
var mellan 14-30 minuter vilket kan tyckas vara kort. Den korta intervjutiden förmodas 
bero på författarnas oerfarenhet kring intervjuteknik men trots den korta tiden framkom 
det rikligt med användbar information som ansågs vara värdefull för studien. Författar-
na kan i efterhand se att fler kompletterande frågor kunde ha ställts under intervjuernas 
gång för att få fram ett djupare resultat i studien.  
 
Genom valet att göra en kvalitativ innehållsanalys gavs en djupare insikt i distriktsskö-
terskors och läkares levda erfarenheter i ämnet. Metoden var väl anpassad och relevant 
utifrån studiens syfte. Tillförlitligheten i uppsatsen styrks därför genom att transkribe-
ringen har skett enskilt, därefter har kodningen och kategoriseringen skett tillsammans. 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 225) menar att varje författare bör transkribera intervju-
erna var för sig för att styrka resultatets tillförlitlighet, men att författarna i analyspro-
cessen kodar och kategoriserar tillsammans (ibid.). Väl medvetna om förförståelsen i 
ämnet har författarna kontinuerligt under analysarbetet gått tillbaka till det transkribe-
rade materialet för att försöka undvika att analysen påverkas av förförståelsen. Analys-
processen upplevdes som svår då många meningsbärande enheter kunde ingå under 
samma underkategori eller kategori och det krävdes stöttning från handledaren för att 
komma fram till resultatet. Resultatet upplevdes vara av god validitet då ett tyglande 
förhållningssätt har funnits genom hela forskningsprocessen. Författarna har hela tiden 
relaterat till syftet vilket gör att materialet är trovärdigt. Validitet beskrivs enligt Kvale 
och Brinkmann (2014, s. 296) som en sanning och trovärdighet och om materialet är 
hållbart och välgrundat. Validitet kommer att gälla om en metod undersöker vad den 
påstås undersöka. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 336-337) menar genom att 
ha en god validitet ska det vara möjligt att följa forskarens resonemang som en röd tråd 
genom hela studien (ibid.). Just den röda tråden var svår att hitta under processen och 
det krävdes stöttning av handledaren för att komma rätt.  
 
Överförbarheten beskriver i vilken utsträckning ett resultat kan överföras till andra 
grupper eller situationer. Det är främst läsaren själv som avgör om resultatet är överför-
bart eller inte även om författaren kan ge förslag (Hällgren Graneheim och Lundman 
2017, s. 224). Författarna har i den aktuella studien beskrivit urval, deltagare, datain-
samling, analys och studiens kontext vilket är betydelsefullt för att läsaren skall kunna 



  

göra en bedömning om studiens överförbarhet. Enligt författarna är studien sannolikt 
överförbar till motsvarande sammanhang inom Sverige där personal inom ambulans-
sjukvård och vårdcentral samarbetar.    
 

Resultatdiskussion 
Vårdcentralens rutiner rubbas 
 
I vårdmodellen ska ambulanssjuksköterskan ringa till vårdcentralsläkaren eller distrikts-
sköterskan när patienten bedömts ha primärvårdsbehov för att tillsammans bekräfta att 
patienten är lämplig för vårdcentralen (Norberg Boysen 2017 s. 40-41). Detta tillväga-
gångssätt fungerade inte alltid då telefonsamtalen ibland kunde gå till en sekreterare 
eller så ringde ambulanssjuksköterskan inte alls, utan bara kom till vårdcentralen. Detta 
ledde till en osäkerhet hos personalen på vårdcentralen. Tidigare forskning påtalar att 
kommunikationen via telefon inte alltid är problemfritt och bristande kommunikation 
denna väg kan utsätta patienten för en patientsäkerhetsrisk (Dyrholm Siemsen et al. 
2012). Den aktuella studien påtalar att det var önskvärt att få ett telefonsamtal med am-
bulanssjuksköterskan för att få den information som krävs och för att kunna förbereda 
sig och sina kollegor på vad som ska komma och för att patienten ska bli hänvisad till 
en ändamålsenlig vårdnivå. Tidigare forskning (Robinson, Gorman, Slimmer & Yud-
kowsky 2010) visar också på att patientsäkerheten påverkas av kommunikationen mel-
lan yrkesgrupper då det är dessa som har den avgörande rollen i patientsäkerhetsarbete 
(ibid.).  Det påtalades i den aktuella studien att det var av stor vikt att ha en dialog med 
ambulanssjuksköterskan för att bilda sig en helhetsbild och för att ingenting skulle mis-
sas, vilket upplevdes mer patientsäkert. 
 
Det framkom vidare att kommunikationen mellan läkaren och distriktssköterskan upp-
levdes som god när de tog emot en patient från ambulansen. Anledning var att de hade 
personkännedom om varandra. Robinson et al. (2010) menar att en ömsesidig respekt 
för varandra som personer och i sina professioner är en förutsättning för en god kom-
munikation (ibid.). Det framkom även i den aktuella studien att när distriktssköterskorna 
kände sig osäker eller tveksam i bedömningen, så kunde de alltid be om hjälp av sina 
kollegor. Robinson et al. (2010) beskrev vidare att det fanns ett behov av lugn och kol-
legial kommunikation i stressade situationer. Det värdesätts att alla professioner frågar 
varandra om råd och författarna beskrev att det var viktigt att få stöd och uppskattning 
(ibid.), vilket stärker det aktuella resultatet. 
 
Dock belyses även i studien en upplevelse av att det fanns en viss hierarki kvar mellan 
professionerna på vårdcentralen och det påtalades att distriktssköterskan ofta kom i ar-
gumentation med läkaren vilket gav känslan av irritation och frustration. Robinson et al. 
(2010) menar att om läkaren och distriktssköterskan inte har insikt i varandras arbets-
uppgifter, måste de genom dialog bevisa sin kunskap för varandra och på så sätt förtjäna 
varandras respekt. Detta kunde bidra till en bättre kommunikation. Respekt mellan sjuk-
sköterska och läkare är en förutsättning för en god kommunikation och för att kunna ge 
vård med hög kvalitet (ibid).  
 
I den aktuella studien framkom att det saknades rutiner för att ta emot dessa patienter. 
Avsaknaden av rutiner kunde upplevas tidsineffektivt. Trots att det finns lagkrav 



  

(SOSFS 2009:10) på att mottagande vårdenhet ansvarar för att det fastställs rutiner för 
hur larm som tas emot från ambulanssjukvården ska bekräftas. Personalen på vårdcen-
tralen upplevde även en osäkerhet när det inte fanns någon kontinuitet i att ta emot 
dessa patienter. När triagemottagning införts som rutin så upplevdes en förbättrad 
kommunikation mellan distriktssköterskan och läkaren på vårdcentralen och det blev 
lättare för distriktssköterskan att få hjälp av en läkare till dessa patienter. Tidigare 
forskning (Thorn et al. 2010) påtalade att tillgängligheten till läkare ökade med 13 % 
när de infört en triagemottagning och resurserna på vårdcentralen användes på ett mer 
effektivt sätt. Distriktssköterskan i föreliggande studie upplevde sin arbetssituation 
mycket bättre efter det att triagemottagning införts då det var lättare att hitta patienttider 
till läkaren.  
 

Gnisslande samverkan mellan de olika vårdgivarna  
Personalen på vårdcentralen upplevde att mötet med ambulanssjuksköterskan var posi-
tivt och de upplevde att de blev bemötta på ett professionellt och artigt sätt. Trots att alla 
var överens om att de flesta möten var positiva var det de möten som upplevdes som 
negativa som lyftes fram mest. De beskrev att de blivit illa bemötta av ambulanssjuk-
sköterskor och upplevde mötet negativt. Detta grundade sig dock inte i att alla ambu-
lanssjuksköterskor uppvisade negativ attityd, utan snarare i tidigare erfarenheter där en 
specifik ambulanssjuksköterska uppvisat kaxig attityd. Travelbee (2014, s. 136) menar 
att det kan finnas fördomar och förutfattade meningar från tidigare möten i liknande 
situationer när två personer möts för första gången. Det är då av stor vikt att personerna 
i mötet inte drar slutsatser på förhand utan strävar efter att se den unika personen bakom 
rollen (ibid.). Personalen på vårdcentralen kunde ibland bemöta ambulanssjuksköters-
kan med taggarna utåt då de vid tidigare möten blivit bemötta med otrevlig attityd. De 
upplevde inte att det fanns någon attityd kopplat till just ambulansyrket utan att det oft-
ast var samma person som hade negativ attityd. Tidigare forskning menar att negativa 
attityder mellan yrkesgrupper inom vården har visat sig leda till försämrad arbetsmiljö, 
sämre självförtroende och ökad oro hos den som drabbas. Likaså kan tidigare konflikter 
eller negativa möten leda till att man undviker den personen i framtiden (McDonald, 
Vickers, Mohan, Wilkes & Jackson 2010). I den aktuella studien framkom att negativa 
attityder och dåligt bemötande mellan yrkesgrupperna kan bero på bristande förståelse 
för varandras verksamheter. Forskning av Edgren, Lagercrantz och Øvretveit (2005) 
betonar att kunskap om varandras verksamheter och ökad förståelse för varandras dag-
liga verklighet var en viktig faktor för att främja det goda i mötet. Då sjuksköterskorna 
auskulterat i varandras verksamheter sågs en ökad förståelse för varandras professioner 
och framtida kommunikation kunde underlättas.    
 
Det framkom att god överrapportering var av stor betydelse och i de flesta fall upplev-
des den som välfungerande. Det fanns dock tillfällen då rapporteringen var bristfällig 
och personalen på vårdcentralen upplevde att det då var svårare för dem att göra en be-
dömning av patienten. De påtalade till exempel att ambulanssjuksköterskan inte hade tid 
att invänta en läkarbedömning eller att läkaren ibland inte hade tid att invänta ambulan-
sen. Leonard, Graham och Bonacum (2004) menar att kommunikationen mellan vårdgi-
vare har stor betydelse för patientsäkerheten då bristande kommunikation kan leda till 
patientskada eller i värsta fall dödsfall. Det är därför viktigt att fokusera på det aktuella 
problemet vid rapportering och inte på vem av vårdgivarna som eventuellt har rätt eller 



  

fel. De förespråkar därför att rapportering görs med hjälp av kommunikationsmodellen 
SBAR för att överrapportering ska vara strukturerad och förutsägbar samt att ingen in-
formation ska gå förlorad (ibid.). Tidigare forskning beskriver också att vårdpersonal 
inte får tillräckligt med utbildning i kommunikation och belyser att mer utbildning i 
kommunikation och hantering av svåra situationer är nödvändigt (Kennedy Sheldon, 
Barret & Ellington 2010). 
 

Vårdmodellens styrkor 
Utifrån begreppet hållbar utveckling innebär vårdmodellen ett hållbart arbetssätt då en 
hållbar sjukvård ska bedrivas nära patientens hem samt undvika inläggningar på sjukhus 
(Wahlberg & Gustavsson 2016, s. 116). Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnaden 
för vården som ges på en vårdcentral lägre än om patienten får vård på en akutmottag-
ning (Socialdepartementet 2017). Dock kan det leda till ökade kostnader när patienten 
bedöms till fel vårdnivå då det blir mer personal inblandad samt eventuellt en extra 
transport. Erfarenheter av detta framkom i den aktuella studien. Socialdepartementet 
(1996) menar med kostnadseffektivitetsprincipen att fel prioritering inte får påverka 
eller försämra kvalitén på vården: ”Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åt-
gärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekter, mätt i förbättrad hälsa och 
höjd livskvalitet eftersträvas”.  
 
Även patientens välbefinnande har betydelse för en hållbar vård menar Wahlberg och 
Gustavsson (2016, s. 116). Utifrån det sociala perspektivet är det mer hållbart att patien-
ten får vård på vårdcentral då patienten ofta är känd där. Det framkom i resultatet att 
deltagarna upplevde att det var en fördel då det blev en bättre kontinuitet om patienten 
fick träffa sin ordinarie läkare och distriktssköterskan som kunde planera för en uppfölj-
ning. Detta styrks av forskning (Nutting, Goodwin, Flocke, Zyzanski & Stange, 2003) 
som visar att kontinuitet vid besök på vårdcentral, det vill säga att patienten fick träffa 
sin ordinarie läkare, var förknippat med mer positiva upplevelser av besöket. Detta 
gällde framför allt för de mer utsatta patienterna, såsom kvinnor, små barn, äldre perso-
ner, lågutbildade personer och multisjuka patienter. En kontinuitet för dessa patienter 
kan bidra till minskat socialt utanförskap. Enligt utredningen Effektiv vård (2016, ss. 
18-22, 71) är brist på kontinuitet en viktig orsak till ineffektivitet i vården och det beror 
på hur vården är organiserad. Det som främst går att förbättra här är att minska tid för 
inläsning, minska behovet av överrapportering och kommunikation för att skapa kontakt 
och tillit med en patient som man inte träffat tidigare. Utredningen menar därför att 
vårdcentralen bör få en större roll i att koordinera patientens vård då vårdcentralen ofta 
har kännedom om patienten. De menar även att vården skulle bli bättre om patienten 
blev mer delaktig i sin vård och om vårdpersonal i varje enskilt patientmöte utgår från 
hur patientnytta bäst kan skapas. 
 
Författarna har inte funnit någon tidigare forskning kring det ekologiska perspektivet i 
detta sätt att arbeta men sett ur detta perspektiv så är det mer hållbart att patienten hän-
visas till vårdcentral istället för till akutmottagningen då kortare resor bidrar till mindre 
utsläpp. Detta förutsätter dock att patienten är rätt prioriterad och att patienten inte be-
höver åka vidare till akutmottagningen vilket istället kan leda till ökade utsläpp. 
 



  

Varierande patientsäkerhet 
Den aktuella studien påvisade att möjligheten att ta del av journal och läkemedelslista 
från andra vårdgivare saknades, och det upplevdes som en patientsäkerhetsrisk av per-
sonalen på vårdcentralen då de inte kunde få en riktig helhetsbild av patienten. Detta 
menar Effektiv vård (2016, s. 21) är ett problem som främst drabbar de patienter som är 
multisjuka då de ofta har flera olika vårdkontakter samt söker vård återkommande. Att 
primärvård, sjukhusvård och kommunal vård kan samverka och samarbeta har avgö-
rande betydelse för både den enskilde patienten, men även för hur effektivt samhällets 
resurser används. Tidigare forskning (Geurts, Ivens, van Gelder & de Gier 2013) visar 
att där vårdgivarna har använt ett gemensamt datasystem förbättrades vården för patien-
ten. Genom att vårdgivarna effektivt kunde dela patientdata förbättrades samarbetet 
mellan dem och detta var viktigt för patientens eventuella behandling. Att dela patient-
data var ett krav för att samverkan skulle fungera (ibid.). Författarna till studien menar 
att det kan finnas risker med ett gemensamt datasystem då det krävs att endast de som 
har en vårdrelation till patienten får gå in i systemet och att detta skulle kunna missbru-
kas. Det skulle också kunna vara en risk att vårdaren ser hela patientens journal och inte 
bara det som är relevant för just det aktuella vårdtillfället. Samtidigt som detta skulle 
kunna tillföra betydelsefull information för patientens fortsatta vård. Detta styrks av 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), där syftet är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Även Patientdatala-
gen (SFS 2008:355) där syftet är att informationshanteringen inom hälso- och sjukvår-
den ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerheten och ger en god kvalitet 
samt främjar kostnadseffektiviteten. Personuppgifter ska utformas och behandlas så att 
patientens integritet respekteras samt hanteras och förvaras så att obehöriga inte får till-
gång till dem. 
 

SLUTSATS  
Erfarenheten bland personalen på vårdcentralen var att de patienter som kom med am-
bulans till vårdcentralen hade ett tydligt vårdbehov. Kommunikationen mellan ambu-
lanssjukvården och vårdcentralen var av stor betydelse, och då inte minst överrapporte-
ringen där de kunde ha en dialog som kunde bidra med kompletterande information om 
patienten. De upplevde även att patienten fick en kortare vårdtid med denna vårdmodell. 
Då det upplevdes att det var svårt att hitta läkare och det saknades rutin för detta sätt att 
arbeta så hade vissa vårdcentraler infört en triagemottagning vilket underlättade motta-
gandet och bedömningen av patienten. Patientsäkerheten upplevdes som hög baserat på 
bedömningen som ambulanssjuksköterskan gjort. En brist i patientsäkerheten som på-
pekades var bristen på gemensam journal och läkemedelslista. 
 
Fortsatt forskning föreslås beröra vårdmodellen utifrån en hållbar utveckling där det 
hade varit intressant att titta närmare på de ekonomiska, sociala och ekologiska perspek-
tiven. Det hade också varit av intresse att ta del av ambulanssjuksköterskans upplevelser 
av att bedöma patienten till vårdcentralen och hur de upplever samarbetet dem emellan.  
 



  

Kliniska implikationer 
För att utveckla vårdmodellen VRV ytterligare ur ett vårdcentralsperspektiv föreslås 
följande implikationer: 
 

• Skapa fasta rutiner på vårdcentralen för att ta emot patienter med primärvårds-
behov från ambulanssjukvården. 
 

• Inför hospitering mellan ambulanssjukvård och vårdcentral.  
 

• Inför utbildning i kommunikation. 
 

• Skapa en gemensam journal för att ge patienten en så god och säker vård som 
möjligt, oavsett vart han/hon vårdas.  
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Hej! 

Vi är två distriktssköterskestudenter som studerar vid Högskolan i Borås. Som en del i 

vår utbildning skall vi göra ett examensarbete (magisteruppsats). Vi blev inspirerade av 

VRV-projektet och vi vill därför titta närmre på hur läkare och distriktssköterskor på 

vårdcentral upplever det att ta emot patienter som ambulanspersonalen bedömt som 

primärvårdspatienter. Vi undrar nu att du kan ge oss godkännande för alla vårdcentraler 

eller om vi måste ansöka hos respektive vårdcentrals chef?  

Vi kommer att skicka ett formellt brev/godkännande längre fram om detta krävs. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare som tidigare har studerat 

VRV-projektet. 

 

Handledare: Gabriella Norberg Boysen 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås  

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Karlsson Leg. Sjuksköterska   Mobil XXXX-XXXXXX 

Epost: xxxxxxxx 

Sofia Enberg Leg. Sjuksköterska  Mobil XXXX-XXXXXX 
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Godkännande av datainsamling 
 
Vi studerar på Specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska vid Högsko-
lan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete (magisteruppsats) 
där syftet är att undersöka hur läkare och distriktssköterskor på vårdcentral erfar att 
samverka med ambulanssjukvården i samband med mottagandet av patienter som av 
ambulanssjuksköterskan bedöms ha primärvårdsbehov samt hur de upplever patientsä-
kerheten med en sådan vårdmodell. 
 
Tanken är att examensarbetet skall lyfta fram de unika erfarenheter som den rutinerade 
distriktssköterskan är bärare av i mötet med de akuta patienterna på vårdcentralen. Vår 
förhoppning är att med denna studie kartlägga vilken beredskap som finns på vårdcen-
tralen att ta emot patienter från ambulansen. Metoden i examensarbetet är kvalitativa 
intervjuer med 10 erfarna distriktssköterskor/läkare. Intervjuerna förväntas ta ca 1 
timma och är planerade att genomföras under hösten 2017.  
  
Samtliga deltagare kommer att informeras om studiens syfte. Intervjuerna genomförs på 
en plats som deltagarna önskar efter deltagarnas samtycke. Intervjuerna spelas in och 
information som skulle kunna identifiera deltagarna kommer att avlägsnas innan inter-
vjuerna skrivs ut. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och det 
analyserade materialet kommer att vara avidentifierat vid en senare publicering. Delta-
garna kan när som helst avbryta sitt deltagande i studien utan motivering. 
 
Vår önskan är att få kontakt med distriktsköterskor/läkare som har erfarenheter av att ta 
emot patienter från ambulansen inom vårdcentralen och som medverkat i VRV-
projektet. Om du samtycker till att studien genomförs inom er verksamhet önskas kon-
taktuppgifter till berörda verksamhetschefer. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Handledare: Gabriella Norberg Boysen 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås,  
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Karlsson Leg. Sjuksköterska   Mobil:XXXX-XXXXX 
Epost: XXXXXXX 
  
Sofia Enberg Leg. Sjuksköterska  Mobil: XXXX-XXXXXX 
Epost:XXXXXXX 



  

 
Bilaga 2 

  
 
 
Godkännanande av datainsamling 
Undertecknad godkänner härmed att Linda Karlsson och Sofia Enberg genomför datain-
samling för att studera hur läkare och distriktssköterskor på vårdcentral upplever det att 
ta emot patienter som ambulanspersonalen bedömt som primärvårdspatienter, inom ra-
men för vad som ovan beskrivs. 
 
 
 
Härmed samtycker jag till att studien genomförs 
 
____________________________  
Ort och datum 
 
____________________________ 
Namnteckning 
 
____________________________ 
Befattning   
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Informationsbrev 
Vi studerar på Specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska vid Högsko-
lan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete (magisteruppsats) 
där syftet att undersöka hur läkare och distriktssköterskor på vårdcentral erfar att sam-
verka med ambulanssjukvården i samband med mottagandet av patienter som av ambu-
lanssjuksköterskan bedöms ha primärvårdsbehov samt hur de upplever patientsäkerhet-
en med en sådan vårdmodell. 
 
Tanken är att examensarbetet skall lyfta fram de unika erfarenheter som den rutinerade 
läkaren/distriktssköterskan/sjuksköterskan är bärare av när dom möter de patienter som 
plötsligt blir sjuka/skadade och oplanerat söker vård och blir av ambulanspersonalen 
triagerade till vårdcentral. Förhoppningen är att med denna studie kartlägga hur upple-
velsen är på vårdcentralen av att ta emot patienter som hänvisats dit från ambulansen. 
Metoden i examensarbetet är kvalitativa intervjuer med lä-
kare/distriktssköterskor/sjuksköterskor som ska ha minst 2 års erfarenheter på vårdcen-
tral. Du som blir intervjuad ska ha erfarenhet av att ta emot patienter från ambulansen, 
gärna som medverkat i VRV-projektet. Intervjuerna förväntas ta ca 30-60 minuter och 
är planerade att genomföras under v. 38-39, 2017.  
  
Intervjun genomförs på en plats som du själv väljer. Intervjun kommer att spelas in och 
information som skulle kunna identifiera dig kommer att avlägsnas innan intervjun 
skrivs ut. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och det analyse-
rade materialet kommer att vara avidentifierat vid en senare publicering. Du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande i studien utan motivering. 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Handledare: Gabriella Norberg Boysen, doktorand i VRV-projektet 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.   
 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Karlsson Leg. Sjuksköterska   Mobil:XXXX-XXXXX 
Epost: XXXXXXX 
  
Sofia Enberg Leg. Sjuksköterska  Mobil: XXXX-XXXXXX 
Epost:XXXXXXX 
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Samtycke till att medverka i en intervju 
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta och godkänner att jag har fått information om 
studiens syfte, att undersöka hur läkare och distriktssköterskor på vårdcentral erfar att 
samverka med ambulanssjukvården i samband med mottagandet av patienter som av 
ambulanssjuksköterskan bedöms ha primärvårdsbehov samt hur de upplever patientsä-
kerheten med en sådan vårdmodell. 
 
Jag har fått skriftlig information om hur studien ska genomföras, mitt deltagande är helt 
frivilligt och jag kan avbryta mitt deltagande när som helst, utan att ange orsak. Jag har 
även fått information om att studien ska publiceras och att informationen behandlas 
konfidentiellt.  
 
 
 
____________________________  
Ort och datum 
 
____________________________ 
Namnteckning 
 
____________________________  _____________________ 
E mejl    Mobil/Tel 
 
 
 
 

 

 

 

 



  

 
 
 

Bilaga 5 
 
Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 
 
Vilken utbildning har du och när utbildades du? 
 
Hur många år har du arbetat på vårdcentral? 
 
Hur gammal är du 
 
Kön 
 
Öppningsfråga 
 
Berätta för mig om ett tillfälle när du var med och tog emot en patient som kom till er 
med ambulans. 
 
Följdfrågor 
 
Hur upplevde du situationen? 
Vilken rutin finns det på vårdcentralen att ta emot dessa patienter? 
Hur upplever du samarbetet med andra professioner i en sådan situation? 
Hur var din upplevelse av mötet med ambulanssjuksköterskan? 
Hur ser du på patientsäkerheten i det här sättet att arbeta? 
 
Följdfrågor som extra stöd för intervjun 

• Kan du utveckla det? 
• Hur kände du då? 
• Vad tänkte du då? 
• Kan du ge exempel? 
• Vad menar du? 
• Uppfattar jag dig rät? 
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