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Sammanfattning    

 

 

Lättvårdsambulansen, ett sätt för ambulanssjukvården i Kronobergs län att anpassa 

vårdnivån vid överflyttningar mellan vårdenheter och öka tillgängligheten av 

ambulanser för akuta uppdrag. Sedan våren 2010 finns ett fordon placerat i Ljungby och 

ett i Växjö. Det som skiljer detta fordon från en traditionell ambulans är att det är 

bemannat med endast en personal, en ambulanssjuksköterska.  

 

Lättvårdsambulansen saknar mellanvägg, personalen finns på verbalt avstånd och 

patienten kan påkalla uppmärksamhet med hjälp av en larmklocka. Den medicinska 

utrustning som går att finna i en ambulans finns även tillgänglig på 

lättvårdsambulansen. Personalen arbetar efter de behandlingsriktlinjer som finns 

fastslagna för kliniken. De lagar och författningar som reglerar ambulanssjukvården 

gäller även för lättvårdsambulansen. Det innebär bland annat att vården skall särskilt 

vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. 

  

Lättvårdsambulansen är ett nytt koncept. Det finns inget beskrivet som liknar 

funktionen och det finns ingen forskning inom området. Den forskning som finns är 

gjord på traditionella ambulanser bemannade med två personal. Viktigt är att på ett 

tidigt stadium belysa patientperspektivet, hur patienten upplever vården. 

 

Syftet med studien är att utvärdera patienternas tillfredsställelse med vården på 

lättvårdsambulanserna i Ljungby och Växjö, vid överflyttningar mellan vårdenheter. 

Enkäter delades ut till patienterna under tre månader i början av 2012. 

 



Resultatet visar på en hög grad av tillfredsställelse, vilket är jämförbart med studier 

gjorda på traditionella ambulanser. Hänsyn måste tas till det låga antal enkäter som 

resultatet bygger på. Endast 30 enkäter skickades in till Högskolan i Borås. 

 

Lättvårdsambulansen är ett nytt fenomen inom ambulansorganisationen, detta öppnar 

för ytterligare forskning. Både ur ett patientperspektiv men också ur ett 

vårdarperspektiv.  

 

 

 

Nyckelord: Lättvårdssambulans, tillfredställelse, the consumer emergency care 

satisfaction scale, ambulanssjukvård och vård.  
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INLEDNING 

I början av 2010 införde Landstinget i Kronobergs län två stycken lättvårdsambulanser. 

De ansvarar för överflyttningar mellan vårdenheter och är bemannade med endast en 

personal, en ambulanssjuksköterska. Till skillnad från en traditionell ambulans som 

bemannas av två personal, varav minst en sjuksköterska. Syftet är att effektivisera 

överflyttningar och öka ambulansens tillgänglighet för akuta uppdrag. Det finns fler 

typer av enmansbetjänade transportsfordon, exempelvis taxi, färdtjänst och liggande 

sjuktransport. Den väsentliga skillnaden är att dessa inte bedriver vård. Därför kommer 

denna kategori inte beröras mer i denna studie. 

 

Lättvårdsambulanserna i Kronobergs län är de första av sitt slag i Sverige. Ytterligare 

organisationer i landet har nu valt att följa efter och pröva konceptet. I Västra Götaland 

bedriver ambulanssjukvården i SÄS (södra Älvsborgs sjukhusområde) ett projekt under 

2012 där funktionen testas. Även NU-sjukvården planerar att starta upp verksamhet. 

 

Det kan endast spekuleras i om lättvårdsambulansen kommer att etablera sig inom 

större delen av Sveriges ambulansorganisationer. Vad som är viktigt är att på ett tidigt 

stadium belysa patientperspektivet. Hur upplever patienterna vården i en 

lättvårdsambulans, känner de sig trygga trots att ingen personal befinner sig vid deras 

sida på samma sätt som i en ambulans. Vi, författarna vill utvärdera patienternas 

tillfredsställelse med vården på lättvårdsambulanserna i Kronobergs län.   

 

 

BAKGRUND 

Historik 

Ambulanssjukvården har under årens lopp utvecklats från en ren tranportverksamhet till 

att kunna ge kvalificerad akutsjukvård och vara den första länken i vårdkedjan (Larsson, 

2008). År 1910 fick Sverige sin första motordrivna ambulans som placerades på 

Johannes brandstation Stockholm. (Gårdelöv, 2009). Under 1930-talet ville Röda korset 

utöka sjuktransporterna och gav därför bidrag till de taxiägare som byggde om sina 

taxibilar till sjuktransporter, på så sätt blev sjuktransporten allt vanligare (Larsson, 

2008).   

Under 1960-talet ansågs det vara olämpligt att köra sjuktransportfordon utan utbildning, 

krav på tjugo timmars utbildning infördes. Patienten kunde få syrgasbehandling och 

utrustning för bland annat förlossning fanns i fordonet (Larsson, 2008). År 1968 

fastslogs att sjuktransporterna var ”sjukvårdshuvudmännens” skyldighet och samtidigt 

utökades kravet på utbildning till en kurs på tre veckor. Till en början var utbildningen 

inte tvingande (Gårdelöv, 2009). I kursen för ambulansförare ingick första hjälpen för 

att tillgodose behovet av vård för både akut sjuka och skadade personer (Larsson, 2008). 

 

På 1970-talet tillfördes ytterligare utrustningen i bilarna, det fanns bland annat 

möjlighet till att suga slem. Landstingen började ta över verksamheterna och utbildad 

personal eftersträvades i allt högre grad. Kravet blev en formell sju veckors utbildning 

(Larsson, 2008). 
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Under 1980-talet fortsatte en allt snabbare utveckling av ambulanssjukvården. 

Undersköterska med en tjugo veckors påbyggnadsutbildning blev det formella kravet 

för att vårda patienter. Genom delegering från ambulansöverläkare gavs möjlighet att 

administrera läkemedel prehospitalt. Det infördes även akutbilar i bland annat Skåne 

och Jönköpings län som komplement till ambulansen. Dessa bemannades av en 

ambulanssjukvårdare och en anestesisköterska. I vissa glesbefolkade delar av landet 

infördes ambulanshelikopter (Larsson, 2008). 

 

I mitten av 1990-talet meddelade socialstyrelsen att all delegering till 

ambulanssjukvården inom en framtid skulle tas bort. I slutet av 1990-talet startades på 

högskolan i Borås Sveriges första specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor 

(www.hb.se). År 1999 meddelades att det efter 1 oktober 2005 inte får delegeras 

medicinska uppgifter till icke legitimerad personal (SOSFS 2000:1). Kravet på 

sjuksköterska i ambulans var därmed infört.   

 

Lagar och förordningar  

De lagar och förordningar som reglerar sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

gäller även för ambulanssjukvården. Det innebär att den skall särskilt vara av god 

kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet och 

vara lättillgänglig. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Den skall främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen och 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (HSL 1982:763).  
 

Ambulans innebär enligt SOSFS (2009:10) ett transportmedel avsatt och utrustat för 

ambulanssjukvård och transport av sjuka och skadade. Ambulanssjukvård beskrivs i 

samma paragraf som hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i 

eller i anslutning till ambulans. Vårdgivaren ska ansvara för att alla ambulanser med 

tillhörande utrustning som används i verksamheten har sådana egenskaper att en patient 

kan transporteras, vårdas och behandlas på ett ändamålsenligt och säkert sätt (SOSFS 

2009:10). 

 

Vårdutrymmet i en ambulans skall vara dimensionerat och inrett på ett sådant sätt att en 

god och säker vård kan ges. Vårdutrymmet skall så långt det är möjligt vara utformat så 

att prehospital akutsjukvård kan ges under transport (SOSFS 2009:10).  

 

Vårdgivaren ansvarar för att varje ambulans förses med utrustning som behövs för att 

bedriva prehospital akutsjukvård såväl i som i anslutning till ambulansen. Med den 

utrustningen skall hälso- och sjukvårdspersonalen kunna: 

1. skapa och upprätthålla fria luftvägar  

2. ge assisterad andning  

3. administrera läkemedel 

4. övervaka och registrera vitala funktioner  

5. stabilisera och immobilisera frakturer  

6. utföra avancerad hjärtlungräddning (A-HLR) 

7. stoppa yttre blödningar  
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8. förflytta patienter på ett säkert sätt  

9. överföra medicinska data (SOSFS 2009:10). 

Enligt Socialstyrelsens lagar och förordningar krävs att all personal verksam inom 

ambulanssjukvården har den kompetens som krävs för att kunna bedriva prehospital 

akutsjukvård. Vårdgivaren ansvarar även för att varje ambulans alltid är bemannad med 

hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel (SOSFS 

2000:1). Att personalen har den kompetens som krävs för att framföra en ambulans och 

utföra ett ambulansuppdrag på ett säkert sätt (SOSFS 2009:10). 

Vid överflyttningar mellan vårdenheter, har den behandlande läkaren vid den 

avlämnande vårdenheten det övergripande medicinska ansvaret för patienten under 

transporten. Ansvaret kvarstår tills patienten är bedömd eller registrerad hos den 

mottagande vårdenheten. Den behandlande läkaren skall även skriftligen ge tillfälliga 

ordinationer till ambulanspersonalen, om patienten bedöms vara i behov av läkemedel 

under transporten. I en akut uppkommen situation använder sig ambulanssjuksköterskan 

sig av de riktlinjer som för verksamheten finns fastslagna för att vårda och behandla 

patienten. Den personal som vid avlämnande enhet ansvarar för patientens vård skall 

skriftligen delge ambulanspersonalen om patientens aktuella sjukdomstillstånd, ge 

anvisningar om vård och behandling och informera om till vilken destination patienten 

skall förflyttas (SOSFS 2009:10).  

 

Lättvårdsambulansen 

Ett sätt för ambulanssjukvården att anpassa vårdnivån vid överflyttningar mellan 

vårdenheter (prio 3) och öka tillgängligheten av ambulanser vid akuta uppdrag (prio 1 & 

2). 

Prio 1 - Akuta eller livshotande symtom eller olycksfall. 

Prio 2 - Akuta men inte livshotande symtom. 

Prio 3 - Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte 

bedöms påverka en patients tillstånd (SOSFS 2009:10).  

 

Landstinget i Kronobergs län införde i början av 2010 en ny typ av fordon för 

patienttransporter, som benämns lättvårdsambulans. En är placerad i Ljungby och en i 

Växjö. Det som skiljer detta fordon från en traditionell ambulans är att det är bemannat 

med endast en personal, en ambulanssjuksköterska. Personalen har tillgång till de 

behandlingsmöjligheter som finns inom den övriga ambulanssjukvården och 

övervakningsutrustning, exempelvis arytmiöverakning kan kopplas till patienten. 

Specifika ordinationer från uppdragsbeställare kan även utföras (Andersson, 2011).   

 

Patienter som transporteras med detta fordon är de som normalt kan vårdas på en vanlig 

vårdavdelning och som själva kan påkalla uppmärksamhet om tillståndet förändras. 

Larmklocka finns att signalera med och personalen finns på ett verbalt avstånd, då 

lättvårdsambulansen saknar vägg mellan förare och patient. Patienten är även 

kameraövervakad under hela transporten. Komforten i fordonet är högre än i en 

traditionell ambulans, det finns möjlighet att färdas liggande på bår eller sittandes i 

bekväm stol (Andersson, 2011).  Om patientens tillstånd förändras får personalen stanna 

fordonet, tillgodose patientens behov och påkalla assistans om tillståndet kräver.  
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Ambulanssjuksköterskans bedömning 

Ambulanssjuksköterskans bedömning av patienten i lättvårdsambulansen skiljer sig inte 

avsevärt från den bedömningen som görs i en ambulans. Skillnaden är att patienter som 

flyttas mellan vårdenheter oftast har en diagnos och redan är under vård.  

 

Bedömningen börjar redan innan mötet med patienten. När uppdraget tilldelas 

ambulansen börjar personalen direkt att värdera de uppgifter som kommer ifrån 

prioriterings- och dirigeringscentralen. Tillsammans med tidigare erfarenheter försöker 

personalen att förbereda sig inför uppdraget (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). 

För ambulanssjuksköterskan på lättvårdsambulansen blir det extra viktigt att uppgifter 

om patientens tillstånd som lämnas av dirigeringscentralen är så korrekta och 

detaljerade som möjligt. Detta för att kunna värdera om patienten lämpar sig för 

lättvårdsambulansen. Finns behov av kompletterande uppgifter så vänder sig 

ambulanssjuksköterskan eller personalen på dirigeringscentralen direkt till 

patientansvarig sjuksköterska på den beställande vårdavdelningen.  

 

Ambulanssjuksköterskan på lättvårdsambulansen har möjlighet att skapa sig en bra bild 

över patientens tillstånd genom en strukturerad överrapportering på den avlämnande 

vårdenheten. Detta utesluter inte bedömningssamtalet med patienten. I 

bedömningssamtalet får patienten möjlighet att förmedla sin upplevelse av situationen. 

Upplevelsen av sjukdom och hälsa är subjektiv och det kräver att personalen är lyhörd 

och låter patienten berätta fritt om sin situation (Hagiwara & Wireklint Sundström, 

2009). 

 

Bedömningssamtalet kompletteras med att patientens vitala funktioner kontrolleras, 

luftväg andning, cirkulation och vakenhet. Vitalparametrar registreras och noteras, 

andningsfrekvens, puls, saturation och blodtryck. Nya kontroller görs i samband med 

avlämning. All information dokumenteras i patientjournalen (Bodén & Claeson, 2009) 

och rapporteras muntligen över till ansvarig sjuksköterska på mottagande vårdenhet . 

 

Anser lättvårdsambulansens personal att vitalparametrar bör kontrolleras under transport 

eller om patienten alternativt övervakningsutrustning larmar, så stannar sjuksköterskan 

bilen på lämplig plats och utför en ny patientbedömning. Bedömer 

ambulanssjuksköterskan att patientens tillstånd har försämrats och inte längre lämpar 

sig för fortsatt transport i lättvårdsambulansen så rekvireras en ambulans till platsen. 

 

Tillfredställelse  

Patientens tillfredställelse är starkt kopplat till begreppet trygghet. Trygghetsbehovet är 

ett av de första stegen i Maslows behovstrappa. (Storm, 2012)  

Patientens första möte med sjukvården sker ofta med ambulansen (Poljak, Tveith & 

Ragneskog, 2006). Små skillnader i vårdarens kroppsspråk kan ha stor betydelse för 

patientens upplevelse (Dahlberg & Segesten, 2010). En av de viktigaste 

omvårdnadsaspekterna är därför att upprätta en god och trygg relation mellan vårdare 

och patient. Omvårdnadsåtgärder som att hålla handen, ta sig tid, informera och få 

patienten att känna sig delaktig är viktiga delar i denna process (Poljak, Tveith & 

Ragneskog, 2006). Vårdaren måste vara medveten om skillnaden för patienten att möta 
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ett vänligt och inbjudande ansikte, i jämförelse med ett slutet och bortvänt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Känner sig patienten tillfredställd med den vård personalen ger, så 

påverkas patientens hälsa. God omvårdnad har lindrande effekt (Wiklund, 2003). 

 

Trygghet 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall vården tillgodose patientens behov av trygghet 

(HSL 1982:763). Trygghet kan innebära många saker, Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver trygghet som en inre känsla som har med mening och sammanhang att göra. 

Känslan av trygghet har också med närhet till andra att göra. Maslow beskriver 

innebörden av trygghet bland annat som säkerhet, stabilitet, skydd och frihet från rädsla, 

ängslan och oro (Dahlberg & Segesten, 2010). Motsatsen till trygghet är otrygghet, det 

innebär att tappa kontrollen över kroppen och behandlingen samt att inte tro på 

sjukvårdssystemet, läkarna och de läkemedel man får (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det finns studier gjorda på hur patienter upplever mötet med ambulanssjukvården och 

den vård de får (Johansson, Ekwall & Wihlborg, 2011), (Ahl & Nyström, 2011). 

Studierna är gjorda på traditionella ambulanser bemannade med två personal. Dessa 

studier påvisar en hög grad av tillfredsställelse bland patienterna. I en studie gjord på 

ambulansen i region Skåne visar resultatet på att specialistutbildade sjuksköterskor utför 

en god och kvalitativ vård. Patienterna beskrev i samma studie att de upplevde både en 

stark psykisk och fysisk känsla av trygghet (Johansson, Ekwall & Wihlborg, 2011).  

Patienten i lättvårdsambulansen måste känna sig trygg med att ambulanssjuksköterskan 

kör fordonet under uppdraget. Förutsättningar för den tryggheten är att sjuksköterskan 

tar sig tid innan avresa och ser patienten som individ och håller det som utlovas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Exempelvis löfte om att stanna till efter halva resan för 

extra tillsyn.  

För att sjuksköterskan skall känna sig trygg krävs att en välgrundad bedömning görs av 

patientens tillstånd innan avfärd. Anser ambulanssjuksköterskan på lättvårdsambulansen 

att patientens tillstånd kräver kontinuerlig övervakning och att patientsäkerheten inte 

kan säkerställas, så rekvireras istället en traditionell ambulans. För att som 

ambulanssjuksköterska vara trygg i sina bedömningar gäller det att se varje nytt möte 

som unikt. Det kräver förmåga att vara öppen och möta varje patient som enskild 

individ. Det räcker inte med att förlita sig på medicintekniskutrustning och lokala 

riktlinjer (Holmberg & Fagerberg, 2010).  

En viktig faktor för att god vård skall kunna erbjudas på en traditionell ambulans är att 

teamet fungerar, att två stycken deltar i den prehospitala akutsjukvården (Holmberg & 

Fagerberg, 2010). För sjuksköterskan på lättvårdsambulansen finns ingen kollega att 

diskutera med, alla beslut och avväganden måste göras självständigt. Det ställer krav på 

erfarenhet och att som person vara trygg i sig själv. Intuition och spontanitet är den 

mycket erfarne sjuksköterskans viktigaste verktyg, hävdar vissa företrädare för 

omvårdad. Integrerat med vetenskaplig kunskap uppträder den tysta kunskapen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Vårdrelation 

I ambulansen behöver inte patienten konkurera med andra om vårdarens 

uppmärksamhet. Sjuksköterskan kan lägga all fokus på en patient. Det gör att patienten 

upplever en stark tillit till vårdaren, ibland så stark att de inte vill bli lämnande på den 

mottagande enheten (Ahl & Nyström, 2011). Dessa förutsättningar saknas oftast inne på 

akutmottagningen eller på vårdavdelningen. Där sjuksköterskan har ansvaret för flera 

patienter samtidigt. 

Patienten i lättvårdsambulansen har inte personalen vid sin sida under transporten. Det 

blir då extra viktigt för ambulanssjuksköterskan att skapa en god vårdrelation innan 

transporten påbörjas. Vårdrelationen bygger på en mellanmänsklig relation mellan 

vårdare och patient. Vårdaren intar en professionell hållning och använder sin erfarenhet 

och kunskap för att skapa en absolut närvaro med patienten. Vårdaren kan inte räkna 

med att få ut något för egen del. Hinder för en god vårdrelation kan vara en stressad 

arbetssituation och tidsbrist (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

Lättvårdsambulansen är enmansbetjänad, ambulanssjuksköterskan som ansvarar för 

vården framför även fordonet. Detta innebär att patienten inte har personalen vid sin 

sida under färd. Till skillnad från i en traditionell ambulans där patienten har 

sjuksköterskan bredvid sig under hela uppdraget. Personalen på lättvårdsambulansen får 

självständigt utföra de bedömningar och åtgärder som krävs. Hur upplever patienterna 

detta? Kan patienten känna tillfredställelse med vården i en lättvårdsambulans?  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att utvärdera patienternas tillfredställelse med vården på 

lättvårdsambulanserna i Ljungby och Växjö, vid överflyttningar mellan vårdenheterna. 

 

METOD 

Författarna har valt en kvantitativ ansats. Med en enkätundersökning var målet att nå så 

många patienter som möjligt, med förhoppningen om en hög svarsfrekvens och en hög 

tillförlitlighet. Utfallet av enkäten presenteras bland annat i tabellform för att läsaren på 

ett överskådligt och ett enkelt sätt skall kunna ta del av resultatet.  

 

Instrument 

Ett validerat instrument har används för studien, instrumentet har sitt ursprung i 

Australien. Davis ”The Consumer Emergency Care Satisfaction Scale” (CECSS) togs 

fram för att mäta patientens tillfredställelse av vården på akutmottagningar (Davis & 

Duffy, 1999). Instrumentet har sedan omarbetats och använts i en studie på ambulansen 

i region Skåne. I slutet av 2008 delades 40 enkäter ut till patienter på traditionella 

ambulanser. Vissa påståenden har där utelämnats från original enkäten, för att den bättre 

skall vara anpassad till ambulanssjukvård (Johansson, Ekwall & Wihlborg, 2010).  

CECSS utgår ifrån ett patientperspektiv och har till syfte att mäta patientens 

tillfredställelse av sin vård, undervisning samt personalens kompetens (Davis & Duffy, 

1999). Enkäten som lämnades ut till patienterna på lättvårdsambulanserna i Kronobergs 

län bestod av 16 påstående. Patienterna graderade på en fem gradig Likertskala hur väl 

dem tycke att påståendet överensstämde med deras tillfredställelse av vården. 

Graderingen gick från siffran ett ”Håller med fullständigt” till siffran fem ”Håller inte 

alls med”. 

 

Datainsamling 

Författarna har valt att använda det validerade instrument som användes i studien på 

ambulansen i region Skåne (Bilaga 1). Två frågor har lagts till där författarna ber 

informanterna ange ålder samt kön. 
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I januari 2012 lades 120 stycken färdigfrankerade kuvert innehållande enkät samt 

informations brev (Bilaga 2) ut på lättvårdambulanserna i Kronbergs län. Hälften i 

Växjö och hälften i Ljungby. Delar av personalen fick muntlig information av 

författarna som besökte båda stationerna. Detta med förhoppningen om att skänka extra 

motivation till personalgruppen. Skiftlig information och riktlinjer för inklusion samt 

exklusions kriterier placerades ut på respektive bil (Bilaga 3). I brevet till patienten 

förklarades bland annat att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde 

avbrytas. Tillstånd för enkätundersökningen lämnades muntligen av 

verksamhetsutvecklare Sven-Erik Sjögren vid ambulanssjukvården i Kronobergs län. 

 

Urvalskriterier 

De patienter som valdes ut för att delta i enkätstudien uppfyllde de fastställda 

inklusionskriterierna: 

-Prio 3 

-Uppdrag mellan vårdenheter 

 

Exklusionkrierier: 

-Under 18 år 

-Demenssjukdom 

-Icke svensktalande 

(bilaga 3) 

 

Analys 

Med endast 30 enkäter insamlade är en djupare analys inte motiverad (Nyberg, 2000). 

För att kunna presentera ett medelvärde av patienternas totala tillfredställelse av vården 

på lättvårdsambulanserna i Kronbergs län, så har i analysen fyra av enkätens variabler 

(4,6,11,14) vänts. Detta för att samtliga 16 påståenden skall få jämförbara värden. Den 

lägsta markeringen (1) på skalan representerar då det mest positiva värdet och den 

högsta markeringen (5) det minst positiva. Exempelvis en enkät endast ifylld med kryss 

i samtliga påståendes lägsta markering (1) tolkas då som en maximalt tillfredställd 

patient. En enkät ifylld med kryss i samtliga påståendes högsta markering, tolkas som 

en maximal otillfredsställd patient. Ett lågt medelvärde på skalan påvisar en hög nivå av 

tillfredställelse av vården (Davis & Duffy, 1999). Medelvärdet bör hamna under 2,5 på 

den 5 gradiga skalan, för att patienterna skall anses vara tillfredställda.  I det övriga 

resultatet kommer enkätens påståenden redovisas med sin ursprungliga utformning, utan 

omvända variabler med skalan ”Håller med fullständigt (1) till ”Håller inte alls med” 

(5). Resultatet kommer att presenteras med hjälp av beskrivande statistik i text och 

tabell. SPSS version 19 har använts för att bearbeta datamaterialet.  
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RESULTAT 

Under perioden 120117- 120417 vårdades totalt 288 patienter på lättvårdsambulanserna 

i Växjö och Ljungby. Av 120 utlagda enkäter delades 47 stycken ut under denna period. 

Sammanlagt har 30 informanter valt att delta i studien och skickat in sina ifyllda enkäter 

till Högskolan i Borås. Av dessa 30 patienter med en medelålder på 67 år var 46,7% 

(14) män och 53,3% (16) kvinnor. Av 30 enkäters maximala 480 påståenden, är 436 

besvarade. Det sammanlagda värdet av dessa 436 påståenden är 620, efter att variabel 

4,6,11,14 vänts.  Det ger ett medelvärde av 1,42 på den femgradiga skalan ”Håller 

fullständigt med” (1) till ”Håller inte alls med” (5).  

 

Endast 17 av 30 enkäter är fullständigt ifyllda. Det enskilda påståendet där bortfallet är 

som störst är nummer 10 Sjuksköterskan var så försiktig han/hon kunde när 

smärtsamma ingrepp eller undersökningar genomfördes. Där har endast 67 % av 

informanter valt att kryssa i ett alternativ på skalan. Påstående nummer 5 och 11 har 

också ett utmärkande bortfall, där har 17 % av informanterna utelämnat svar.  Däremot 

har samtliga informanter besvarat påstående nummer 1, 2 och 7. Det två påståendena 

med det mest positiva utslaget är påstående nummer 11 Sjuksköterskan behandlade mig 

som ett ”ärende” istället för en person där informanternas medelvärde ligger på 4,84 på 

skalan ”Håller med fullständigt” till ”Håller inte alls med”.  Det andra är påstående 

nummer 15 Sjuksköterskan verkade ta sig tid att tillgodose mina behov. Där 

informanternas medelvärde ligger på 1,25 på skalan ”Håller med fullständigt” till 

”Håller inte alls med”. 
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I tabell 1 presenteras en sammanställning av enkätens påståenden i tre kategorier, 

medelvärde (M) av ”Håller med fullständigt” (1) till ”Håller inte alls med” (5), 

standardavvikelse (Sa) samt obesvarat påstående (Op). Observera för påstående 4,6,11 

samt 14 är ett högt värde detsamma som positivt. 

 

Tabell 1 

 M Sa Op. 

1. Sjuksköterskan utförde sina uppgifter skickligt 

 

1,27 0,58 0 

2. Sjuksköterskan verkade kunnig om min 

sjukdom/problem 

1,53 0,82 0 

3. Sjuksköterskan visste vilken behandling som behövdes 

 

1,67 0,92 3 

4. Sjuksköterskan borde varit mer uppmärksam än han/hon 

var * 

4,35 1,23 4 

5. Sjuksköterskan förklarade alla undersökningar och 

ingrepp innan de gjordes 

2,08 1,47 5 

6. Sjuksköterskan verkade för upptagen med annat för att 

ha tid att prata med mig * 

4,57 1,00 2 

7. Sjuksköterskan förklarade på ett sätt som jag kunde 

förstå 

1,33 0,66 0 

8. Sjuksköterskan var förstående när jag berättade om mina 

problem 

1,31 0,81 1 

9. Sjuksköterskan verkade uppriktigt engagerad i min 

smärta, rädsla och oro 

1,36 0,91 2 

10. Sjuksköterskan var så försiktig han/hon kunde när 

smärtsamma ingrepp eller undersökningar genomfördes 

1,50 0,76 10 

11. Sjuksköterskan behandlade mig som ett ”ärende” 

istället för en person * 

4,84 0,37 5 

12. Sjuksköterskan verkade förstå hur jag kände mig 

 

1,44 0,75 3 

13. Sjuksköterskan gav mig möjlighet att ställa frågor  

 

1,26 0,53 3 

14. Sjuksköterskan var inte särskilt vänlig * 

 

4,78 0,85 3 

15. Sjuksköterskan verkade ta sig tid att tillgodose mina 

behov 

1,25 0,70 2 

16. Sjuksköterskan försäkrade sig om att alla mina frågor 

var besvarade 

1,38 0,78 1 

Anm. *=omvänd kodning 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Endast 47 stycken (39 %) av enkäterna är utdelade till patienterna. Av dessa är 

svarsfrekvensen 64 %. Orsaken till eventuell exkludering av patienter har inte redovisats 

av personalen på lättvårdsambulanserna i Ljungby och Växjö, vilket det inte fanns något 

krav på. Det blir svårt att spekulera om detta kan vara en bidragande orsak till den låga 

utdelningsfrekvensen.  

 

Besök gjordes både på stationen i Ljungby och i Växjö för att inspirera personalen och 

informationsbrev till informanterna bifogades enkäten. Författarna har diskuterat vad 

som kunnat göras annorlunda för att antalet insamlade enkäter skulle blivit högre. 

Telefonkontakt med avdelningschefer har tagits vid ett par tillfällen för att informera om 

hur insamlingen fortlöper och för att uppmuntra till fortsatt engagemang. Det kan 

spekuleras i om fler besök av författarna hade gjort skillnad. Det fanns naturligtvis en 

begränsning i vad de hade möjlighet att göra. Det geografiska avståndet mellan Borås 

och Kronoberg är en orsak.    

 

I studien som genomfördes i Skåne under 2008 valde författarna att själva dela ut och 

samla in enkäterna på akutmottagningen när patienternas tillstånd stabiliserats. De hade 

som mål att samla in 20 stycken i Helsingborg, vilket tog dem totalt fyra dagar. I 

Malmö samlades 20 stycken in på tre dagar. Insamlingen pågick ca 8 timmar per dag 

(Johansson, Ekwall & Wihlborg, 2010). I vår studie har författarna utelämnats till både 

lättvårdspersonalens engagemang att dela ut enkäter och patienternas vilja att fylla i och 

skicka in dem. Studien hade inga specifika mål om antal som den i Skåne, önskan var 

att få in så många som möjligt.  

 

Det instrument som använts i studien borde varit utformat mer riktat till den typ av vård 

som bedrivs i lättvårdsambulansen. På lättvårdsambulansen sker mestadels övervakning 

av patientens tillstånd.  Flera av informanterna har utelämnat svar på vissa av enkätens 

påståenden. Detta kan bero på att informanterna ansåg dessa som orelevanta. 

Påståenden som berörde smärtsamma ingrep och medicinska behandlingar (nummer 10) 

har lägre svarsfrekvens. Ett liknade exempel är påstående nummer 5 Sjuksköterskan 

förklarade alla undersökningar och ingrepp innan de gjordes. Vid vissa påståenden har 

informanter uttryckt i egen text att påståendet inte var aktuellt. 

 

Redan två dagar efter att författarna varit på plats och lämnat ut enkäterna kontaktades 

de av personal i Ljungby som ifrågasatte enkätens utformning och ansåg den inte vara 

relevant för lättvårdsambulansen. Författarna förklarade att under den begränsade tid 

som examensarbetet skulle genomföras, inte fanns möjlighet att skapa ett unikt 

instrument. En validerad enkät som tidigare använts i en studie på traditionella 

ambulanser fick användas. Personalens tveksamma inställning till enkätens relevans kan 

tänkas vara en bidragande orsak till att inte fler än 47 enkäter delades ut under 3 

månader. Författarna motsäger sig inte det resonemanget. De håller med om att enkäten 

inte är optimalt utformad efter lättvårdsambulansen struktur. 
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En annan orsak till att informanterna utelämnat svar på vissa påståenden kan tolkas som 

att enkäten är svårformulerad. Det kan också vara förvillande när majoriteten av 

frågorna har det mest positiva utfallet åt ett håll, medan för vissa påståenden innebär 

samma markering något negativt. Önskvärt hade varit om alla enkätens påståenden varit 

likvärdigt utformade. I det informationsbrev som följde enkäten borde det framgått om 

önskemålet att inte utlämna svar på vissa påståenden. Brevet borde tydligare uppmanat 

informanten om att besvara samtliga påståenden så nära deras upplevelse som möjligt.  

 

Författarna anser att en enkätundersökning är det bästa sättet att nå en större grupp 

patienter för att utvärdera ett specifikt fenomen. De är också medvetna om att antalet 

enkäter är för litet för att uppnå en hög tillförlitlighet. Att göra en bra utvärdering av 

vården på lättvårdsambulanserna med det magra underlaget blir svårt. Det blir mycket 

spekulationer och det lämnas upp till läsaren själv att värdera innehållet. 

 

En svaghet i studien är att det saknas en jämförelsegrupp. Det hade varit positivt om 

enkäten även lämnats ut till ett likvärdigt antal patienter på traditionella ambulanser vid 

överflyttning mellan vårdenheter. En jämförelse hade då kunnat göras mellan dessa 

grupper och lättvårdsambulansens legitimitet hade då eventuellt kunnat förstärkas.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på ett mycket positivt medelvärde av patienternas tillfredställelse 

av vården på lättvårdsambulanserna i Ljungby och Växjö. Siffran måste emellertid 

ställas i relation till antalet insamlade enkäter. Författarnas egen teori innan studien 

påbörjades var att en relativt hög tillfredsställelse skulle kunna påvisas, detta med 

bakgrund av den erfarenhet en av författarna samlat på sig genom att vara nära 

involverad i det lättvårdsprojekt som bedrivs i SÄS. Där är uppfattningen att patienterna 

upplever en minst lika god vård och komfort som i en ambulans.  

 

Lättvårdsambulansen testas nu på flera ställen i syfte att avlasta de traditionella 

ambulanserna och öka tillgängligheten för akuta uppdrag. Önskvärt hade varit att i 

denna studie kunnat presentera ett resultat med hög tillförlitlighet. För att bättre kunna 

motivera lättvårdsambulansens existens, sett ur ett patientperspektiv. Tidigare forskning 

inom området finns inte att hitta i tillgängliga databaser eller litteratur. Den forskning 

som finns är gjord på traditionella ambulanser. Det finns heller ingenting beskrivet som 

liknar det koncept som lättvårdsambulansens har.    

 

Ambulanssjuksköterskans bedömning 

Som i bakgrunden beskrivet skiljer sig inte bedömningen av patienten i 

lättvårdsambulansen avsevärt med den bedömning som görs i en vanlig ambulans. 

Skillnaden är att personalen på lättvårdsambulansen enskilt måste utföra de 

bedömningar och avvägande som behöver göras. Detta ställer krav på erfarenhet och att 

sjuksköterskan ser till att skaffa sig den information om patienten som krävs för att 

utföra uppdraget (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Enkätens påstående 

nummer 2, Sjuksköterskan verkade kunnig om min sjukdom/problem och påstående 

nummer 3, Sjuksköterskan visste vilken behandling som behövdes knyter an till detta 



 13 

område. Påstående nummer 2 har samtliga informanter besvarat och 86,6% har fyllt 

något av de två mest positiva värdena på skalan. Påstående nummer 3, har 27 

informanter besvarat, där har 70 % fyllt i något av de två mest positiva värdena. Detta 

kan tolkas som att personalen på lättvårdsambulansen förbereder sig väl inför 

uppdraget, och skaffar sig den information som behövs om patientens tillstånd. Detta 

resultat överensstämmer väl med det som presenteras i studien från Skåne, där dessa 

påståenden också genererar positiva värden (Johansson, Ekwall & Wihlborg, 2010).  

 

Författarnas egen teori och erfarenhet är att sjuksköterskan på lättvårdsambulansen utför 

en lika noggrann bedömning som sjuksköterskan på en traditionell ambulans. Det 

antagande grundar sig på det ensamarbete som sker på lättvårdsambulansen. För 

personalens trygghet är det viktigt att ha full koll på patientens tillstånd innan 

transporten påbörjas. Detta borde också genera positiva effekter för patientens 

tillfredsställelse. 

 

Tillfredsställelse 

Vården skall bidra till patientens tillfredställelse genom att erbjuda trygghet. Trygghet 

är ett av de första stegen i Maslow behovstrappa (Storm, 2012). Närhet till andra är 

enligt Dahlberg och Segesten (2010) en viktig del, men också omvårdnadsåtgärder som 

att ta sig tid, informera och få patienten att känna sig delaktig betyder mycket (Poljak, 

Tveith & Ragneskog, 2006). Att patienten får ligga ensam under transporten skulle då 

tala emot lättvårdsambulansen. Jämförelsen skall då göras med en vårdavdelning där 

patienten på ett enkelrum eller flerbäddssal lämnas utan personalens direkta tillsyn. 

Patienter får genom larmklocka påkalla uppmärksamhet om behov uppstår, alternativt 

larmar övervakningsutrustningen exempelvis arytmiövervakning.  

 

Påstående nummer 8 Sjuksköterskan var förstående när jag berättade om mina problem 

är det påstående som ger det mest positiva utfallet. Totalt har 29 informanter besvarat 

och 93,4 % har kryssat i något av det två mest positiva värdena. Påstående nummer 7 

Sjuksköterskan förklarade på ett sätt som jag kunde förstå har samtliga informanter 

besvarat och 90 % har kryssat i något av det mest positiva värdena. Att ta sig tid och 

informera är som tidigare beskrivet viktiga delar i att skapa trygghet. Resultatet visar att 

lättvårdspersonalen med stor sannolikhet skapar en god vårdrelation där patienten 

känner sig tillfredsställd med vården. Johansson, Ekwall & Wihlborg, (2010) 

presenterar i sin studie i princip identiska värden på dessa påståenden. Ett rimlig 

antagande borde då vara att det inte skiljer något på patientens tillfredsställelse i 

lättvårdsambulansen jämfört med en traditionell ambulans. Även om uppdragens 

karaktär skiljer sig åt i de olika studierna. Studien från Skåne gjordes på akuta uppdrag 

jämfört med den här studien som fokuserar på planerade överflyttningar.   

 

 

SLUTSATS 

Det går inte att dra någon säkerställd slutsats av det material som presenteras i den 

genomförda studien. Patienterna får ändå beskrivas som tillfredsställda med vården på 
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lättvårdsambulanserna i Ljungby och Växjö. Det finns ingenting i resultatet som talar 

för det motsatta. 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien har svagheter i den enkät som används för att utvärdera vården. Författarna ser 

det som nödvändigt att det utformas ett instrument bättre anpassat till 

lättvårdsambulansen, så att fler studier kan göras med högre tillförlitlighet. Det är 

viktigt att belysa patientperspektivet och säkerställa att patienterna erbjuds trygga och 

säkra överflyttningar mellan vårdenheter. Patienterna skall känna sig tillfredställda med 

vården på lättvårdsambulanserna. En kvalitativ studie kan fördjupa förståelsen om 

lättvårdspatienternas upplevelse av vården. 

 

Vad som vidare måste belysas i lättvårdskonceptet är vårdarperspektivet. Vad innebär 

ensamarbete för ambulanssjuksköterskan? Hur upplever personalen att inte ha en 

kollega vid sin sida? Den stafettpinnen lämnar författarna över till någon annan att 

plocka upp, ett bra ämne för ett examensarbete på magisternivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

REFERENSER 

Ahl, C. & Nyström, M. (2011). To handle the unexpected – The meaning of caring in 

pre-hospital emergency care. International Emergency Nursing,20, 33-41.  

 

Andersson, R. (2011). Lättvårdsambulans. Hämtad 2012-03-28 från 

http://www.ltkronoberg.se/Centrum/Akutcentrum/Ambulansverksamheten-

Kronoberg/Lattvardsambulans/ 

 

Bodén, A., & Claeson, A.(2009). Dokumentation. Ingår i Suserud, B-O. & Svensson, L. 

(Red.), Prehospital akutsjukvård (s. 181-184). Stockholm: Liber. 
 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Natur och 

Kultur: Stockholm. 
 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003). Att förstå 

vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Davis, B-A. & Duffy, E. (1999). Patient satisfaction with nursing care in a rural and an 

urban emergency department. Australian Journal of Rural Health, 7, 97-103 

 

Gårdelöv, B. (2009). Ambulanssjukvårdens utveckling i Sverige.  Ingår i Suserud, B-O. 

& Svensson, L. (Red.), Prehospital akutsjukvård (s. 22-29). Stockholm: Liber. 

 

Hagiwara, M. & Wireklint Sundström, B. (2009). Vård och bedömning. Ingår i Suserud, 

B-O. & Svensson, L. (Red.), Prehospital akutsjukvård (s. 117-160). Stockholm: Liber.  

 

Holmberg, M & Fagerberg, I. (2010). The encounter with the unknown: Nurses lived 

experiences of their responsibility for the care of the patient in the Swedish ambulance 

service. International Journal of Qualitative studies on health and Well-being 5 (2), 1-9. 

 

Högskolan i Borås. (2012). Prehospen. Hämtad 2012-04-19 från 

http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-

r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-

yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-

wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLY

PWt_cXhx0Ww-

vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQ

nB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/ 

 

Johansson, A., Ekwall, A. & Wihlborg, J. (2011). Patient satisfaction with ambulance 

care services: Survey from two districts in southern Sweden. International Emergency 

Nuring,19 , 86-89. 

Larsson, R. (2008). Svensk bärgningshistoria. Hämtad 2012-03-29 från 

http://www.tow.se/ambhist/ambhist.htm  

 

http://www.ltkronoberg.se/Centrum/Akutcentrum/Ambulansverksamheten-Kronoberg/Lattvardsambulans/
http://www.ltkronoberg.se/Centrum/Akutcentrum/Ambulansverksamheten-Kronoberg/Lattvardsambulans/
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLYPWt_cXhx0Ww-vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLYPWt_cXhx0Ww-vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLYPWt_cXhx0Ww-vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLYPWt_cXhx0Ww-vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLYPWt_cXhx0Ww-vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLYPWt_cXhx0Ww-vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc7NDoIwEATgR-r2xwWPNEDbFEpQqciFcDAGI-DB-PxCSLyJO8cvk1nSkDlj9-5v3aufxu5BatJgmwob-yNyUPwkwdgwLCVaXjEx-wVbV7AqFYbSEBMKDLWQmTegYv6nfV72sE1yXe0ljQCSMgDGlfIuMzEGfNuLYPWt_cXhx0Ww-vfDwh12wDxFzmiuQDPi9DRcyXOooTd38QFZZmJ8/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRjRLRFZTNjMwMDlQRjAyVjFLMkxVTkhNQjM!/
http://www.tow.se/ambhist/ambhist.htm


 16 

Nyberg, R (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar ned stöd av IT och 

Internet. Lund: Studentlitteratur 

 

Poljak, A., Tveith, J. & Ragneskog, H. (2006). Omvårdnad i ambulans - den första 

länken i vårdkedjan. Vård i Norden, 26 (1), 48-51. 

 

Socialstyrelsen (2000). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) 

om läkemedelshantering i hälso-sjukvården.  Hämtad 2012-03-26 från 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1 

 

Socialstyrelsen (2009). Senaste version av SOSFS  2009:10 Socialstyrelsens föreskrifter 

om ambulanssjukvård m.m. Hämtad 2012-03-26 från 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10 

 

Storm, E (2012). Psykologiguiden. Hämtad: 2012-05-23 från 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Abraham Maslow 

 

Sveriges Riksdag (1982). Hälso– och sjukvårdslag (1982:763) Hämtad 2012-04-19 från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 

  
Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och Kultur: Stockholm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763


 17 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

DAVIS 

CONSUMER 

EMERGENCY CARE 

SATISFACTION SCALE
© 

 

 

 

 

Tillfredsställelse med vården på 

lättvårdsambulanserna 

i Ljungby och Växjö, Kronobergs län 

 

 
Anvisningar: Ange i vilken utsträckning du håller med eller inte för 

varje påstående, baserat på tiden under mötet med 

lättvårdsambulansen. Sätt ett kryss (X) på det ställe som stämmer bäst 

överens med din uppfattning om vården. 

 

 
EXEMPEL:  Håller fullständigt Håller inte 

 med  alls med 

 

A. Sjuksköterskan trodde att  

jag förstod mer än jag egentligen  

gjorde  :    X   :       :        :       :           : 

 

 

Svaret på fråga A visar att Du är ganska säker på att sjuksköterskan 

trodde att du förstod mer än du egentligen gjorde.  

 

 

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter 

Man   Kvinna 

   

          Ålder:_______________________    
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                                                     Håller med   Håller inte  

fullständigt  alls med 

 

1. Sjuksköterskan utförde sina  

uppgifter skickligt   :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

2. Sjuksköterskan verkade kunnig  

om min sjukdom/problem.  :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

3. Sjuksköterskan visste vilken  

behandling som behövdes. :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

4. Sjuksköterskan borde varit mer  

uppmärksam än han/hon var. :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

5. Sjuksköterskan förklarade alla  

undersökningar och ingrepp 

innan de gjordes.  :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

6. Sjuksköterskan verkade vara för  

upptagen med annat för att  

ha tid att prata med mig.  :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

7. Sjuksköterskan förklarade på  

ett sätt som jag kunde förstå. :_____:_____:_____:_____:_____: 

  

8. Sjuksköterskan var förstående  

när jag berättade om mina  

problem.   :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

9. Sjuksköterskan verkade  

uppriktigt engagerad i min  

smärta, rädsla och oro.  :_____:_____:_____:_____:_____: 
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Håller med   Håller inte  

fullständigt  alls med 

 

 

10. Sjuksköterskan var så försiktig 

han/hon kunde när smärtsamma  

ingrepp eller undersökningar 

genomfördes.  :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

11. Sjuksköterskan behandlade mig  

som ett ”ärende” istället för en  

person.   :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

12. Sjuksköterskan verkade förstå  

hur jag kände mig.  :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

13. Sjuksköterskan gav mig  

möjlighet att ställa frågor. :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

14. Sjuksköterskan var inte  

särskilt vänlig.   :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

15. Sjuksköterskan verkade ta sig  

tid att tillgodose mina behov. :_____:_____:_____:_____:_____: 

 

16. Sjuksköterskan försäkrade sig  

om att alla mina frågor var  

besvarade.    :_____:_____:_____:_____:_____:  

 
                 Copyright, 1997, Barbara A. Davis 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

Hej!  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Där vill vi undersöka hur patienten upplever vården i en lättvårdsambulans vid 

överflyttning mellan vårdenheter. Lättvårdambulansen är en ny funktion inom 

ambulanssjukvården där ambulanssjuksköterskan även kör fordonet.  

 

Vi vore tacksamma om ni kunde fylla i enkäten när ni kommit fram till vårdavdelningen 

och lägga den i medföljande kuvert. Personalen på avdelningen hjälper er sedan att 

posta brevet. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Ingen obehörig 

kommer att få tillgång till datamaterialet. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas 

bort vid publicering.  

 

Vi är tacksamma för er medverkan!  

 

Bästa hälsningar:  

 

Susan Johansson   Mattias Öman  

E-post: s105127@student.hb.se    

E-post: S112009@student.hb.se 

Tfn: 0702-570459    Tfn: 0709-722024 

 

Handledare      
Magnus Hagiwara   Anders Jonsson 

Doktorand    Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap   Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås    Högskolan i Borås  

 

 

E-post:  Magnus.Hagiwara@hb.se  E-post: Anders.Jonsson@hb.se 

Tfn 033-435 4508   Tfn 033-435 4785 
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Bilaga 3  

Till personalen på lättvårdsambulansen i Ljungby & Växjö. 
 

Vi hoppas att ni vill vara oss behjälpliga med att dela ut enkäter 

till era patienter på ”lättvården”. 

Uppmana patienten att fylla i enkäten när de kommit fram till 

avdelningen och lägga den i det frankerade kuvertet.  

 

När ni rapporterar över patienten till sköterskan på avdelningen, 

be då dem att vara behjälpliga med att posta brevet. 

 
 

Inklusionkriterier: 

 

 Prio 3 

 Uppdrag mellan vårdenheter 

 

 

Exklusionskriterier: 

 

 Under 18 år 

 Demenssjukdom 

 Icke svensktalande 

 

 

 

Vi är tacksamma för er hjälp! 

Bästa hälsningar: 

 

Susan Johansson & Mattias Öman 

Ambulanssjuksköterskeprogrammet 

Högskolan Borås 

 

 
 

 


