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Sammanfattning    

 

Vården ska ges på den nivå som bäst är anpassad efter patientens individuella tillstånd. 

Patient väljer ibland att vända sig till akutsjukvården då vårdbehovet egentligen inte är 

akut utan bättre kan behandlas inom primärvården. Tidigare forskning påvisar att 

patienter föredrar att söka sig till akutsjukvården framför primärvården då den är mer 

lättillgänglig samt att den uppfattas som bättre. Att det är flera personer som är 

inblandade i beslutet att kontakta larmcentralen samt att det är ett svårt beslut 

framkommer också i tidigare studier. Syftet med föreliggande studie är att beskriva 

patientens beslut att ringa larmcentral i stället för att ta kontakt med primärvården. 

Deltagarna i studien hade alla tackat ja och var inkluderade i projektet Vård på Rätt 

Vårdnivå och vi kom på så sätt i kontakt med dem. Studien har genomförts som en 

kvalitativ intervjustudie och är baserad på åtta informanter. Resultatet påvisar att 

beslutet att ringa larmcentralen i stället för att kontakta primärvårdens vårdcentral kan 

förstås som att 112 samtalet ersätter vårdcentralen som har begränsningar eller saknar 

akutmottagningens resurser. Att ringa larmcentralen kan också vara ett uttryck för 

ohälsa eller att ha förlorat kontrollen. Ofta är det någon annan än patienten som tar 

beslutet att ringa 112. Vårdcentralen väljs bort bland annat på grund av sämre 

tillgänglighet och begränsat vårdutbud i förhållande till akutmottagningen. Flera 

jourmottagningar i primärvårdens regi, ett ökat samarbete mellan akutsjukvården och 



primärvården samt regelbundna hälsokontroller som skall ges tätare med stigande ålder 

är förslag till kliniska implikationer.  

Nyckelord: Primärvård, Vårdcentral, Nödnumret 112, Akutsjukvård, Patientperspektiv. 

 

Summary in English  

Care should be given at the best level suitable to the individual patient condition. 

Sometimes the patients choose to contact Emergency care when the actual need is not 

that urgent and can be better treated within the Primary care. Earlier research shows that 

patients prefer to get in contact to Emergency care prior to Primary care as it is easier to 

access and that it is perceived as a better option. Earlier studies also show that it’s 

difficult decision and more persons are often involved to decide to contact Emergency 

care. The purpose of this study is to describe the patient's decision to call the 

Emergency care instead of the Primary care. Persons participating in the study have all 

accepted and were already included in the project "care at the right level", and that was 

how we got in touch with them. The study was performed as a qualitative interview and 

based on eight informants. The result shows that the decision to call the Emergency care 

instead of the Primary care can be recognized as the 112 call replace Primary Care that 

is limited or do not the same resources as Emergency care. To call the Emergency care 

can also be an expression of suffering or that the patient lost control. Often it is 

someone else than the patient who makes the decision to call 112. The Primary care that 

is chosen away means limited availability and limited care in relation to Emergency 

care. More emergency receptions handled by the Primary care, greater corporation 

between emergency care and primary care and regular health checks more frequent as 

age increase is some proposals to clinical implications. 

 

Key word: Primary care, Patient perspective, Emergency care, Emergency number 911, 

Care center 
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INLEDNING 

Både på en samhällsnivå och för människan själv finns det starka motiv och intressen av 

att upprätthålla god hälsa, genom vård åt de redan sjuka men också genom att 

ombesörja att hälsa och välbefinnande bibehålls och stärks. Sättet som vård ges på har 

förändrats under tid och det är enbart under de senaste 150 åren som vården har 

tillhandahållits av professionella och blivit ett ansvar för offentlig sektor. Numera finns 

en offentlig likväl som privat struktur bestående av sjukhus, vårdcentraler och 

hemsjukvård och hälso- och sjukvården är under ständig utveckling. Även individens 

behov och förväntningarna på vården har förändrats. Med höjd levnadsstandard har 

större förväntningar skapats på den egna hälsan. Vården behöver då anpassas för att 

möta människors förväntningar och behov av att vården är tillgänglig och ges på 

optimal vårdnivå där första linjen utgörs av primärvården. Patientens tillit och 

förtroende för vården är då en betydelsefull faktor. I denna studie – som är en 

parallellstudie till Studie 2 i Vård på rätt Vårdnivå (VRV) projektet – belyses 

förväntningarna på primärvård och akutsjukvård genom att beskriva patienters 

erfarenheter av att ringa samhällets larmnummer 112. 

 

BAKGRUND 

Hälso- och sjukvård i Sverige 

Regeringen har som mål att hälso- och sjukvården ska ge patienten en bättre hälsa. 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett sådant sätt att allmänheten har stor tilltro till 

den genom goda resultat och effektivt arbete för patienten. Stat, kommun och landsting 

delar på ansvaret för hälso- och sjukvården i det svenska sjukvårdssytemet. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) reglerar vilket ansvar som ligger hos vem (Regeringen 2013) 

Vården här i Sverige är till största delen skattefinansierad och bedrivs huvudsakligen i 

offentlig regi. Kommunala sektorns ekonomi samt den samhällsekomomiska 

utvecklingen ger förutsättningarna för vården (Socialstyrelsen 2002). Hälso- och 

sjukvården har olika nivåer av vård t.ex. primärvård och akutsjukvård (VG-Region 

2011). 
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God vård 

Västra Götalandsregionen har en handlingsplan för God Vård (2010) som innefattas av 

en rad kvalitetskrav att vården ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, vara 

jämlik, effektiv och ges inom rimlig tid. Enligt Socialstyrelsen (1999) ska behovet av 

vård styra vården samt tiden till vård. För att på bästa sätt använda de resurser som finns 

att tillgå är det en förutsättning att vården ska ges på den nivån som är bäst anpassad för 

patientens behov. Hänsyn ska tas till hur patienten uppfattar sitt vårdbehov på samma 

gång som ett samhällsperspektiv skall tas i beaktning. Samhällsperspektivet innebär 

bland annat att beslutsfattare i kommuner och landsting fördelar sina olika resurser och 

måste då prioritera mellan olika verksamheter. Resurserna ger förutsättningar för 

verksamheter och vilka insatser och behandlingsmetoder den kan erbjuda ( 

Socialstyrelsen 2013) 

 

Forskningen påvisar problem med att inte patienter kommer till rätt vårdnivå. Om 

akutmottagningarna blir överfulla finns det risk för att vårdkvaliteten minskar. 

Dessutom ökar kostnaderna om inte sjukhusets resurser används på mest lämpliga sätt 

(Bianco, Pileggi & Angelillo 2003). Forskare och vårdgivare har i USA och Europa 

under många decennier hävdat att ett stort antal patienter som söker på 

akutmottagningarna i stället kunde ha blivit hjälpta inom primärvården (Pereira, 

Oliviera, Silva, Quintas, Almeida, Maniji, Pizarro 2001, Richardsson & Hwang 2001, 

Gentile, Vignally, Durand, Gainotti, Sambuc & Gerbeaux 2010 ).  

Emellertid framkommer det också att en tredjedel av patienter som söker 

akutmottagning utan akutsjukvårdsbehov har försökt kontakta sin primärvårdsläkare 

innan de sökte på akutmottagningen (Gentile et al. 2010). 

 

Många patienter som önskar ambulans vårdas inte på den vårdnivå som vore bäst 

lämpad (Snooks, Kearsley, Dale, Halter, Redhead & Foster 2005). Även Wireklint 

Sundström, Sjöstrand, Vicente (2009) skriver om att eftersträva optimal vård och 

föreslår att alternativ vårdnivå kan vara att patienter får hjälp med att kontakta 

primärvård för eventuell läkartid på vårdcentral. Patienten ska därför ges möjlighet till 

alternativ vårdnivå. Dock finns det begränsad tillgänglighet på olika vårdnivåer, till 
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exempel inom primärvården, enligt Beillon (2010). Enligt Hull, Jones, Moser och Fisher 

(1998) leder både ett besök på akutmottagning och inom primärvården ofta till vidare 

kontakt med sjukvården. 

Jämförelser mellan europeiska hälso- och sjukvårdssystem 

Norden och  England har ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem till skillnad från  

Frankrike och Tyskland där man har en försäkringsmodell. En väsentlig skillnad i 

mellan systemen handlar om hur finansieringen går till. Hälso- och sjukvårdsystemet  

kan finansieras genom skatter, någon form av arbetsgivaravgift, eller en kombination av 

de olika. En annan del handlar om centralisering. I England och Frankrike  finns en hög 

grad av centralisering  till skillnad från i Sverige, Tyskland och Italien som har en 

decentraliserad vård. Här i Sverige innebär den decentraliserade vården att det  är 

landstingen som har ansvar för finansiering, planering och producering av vården. 

Frankrike skiljer sig genom att där är det mer kostsamt att besöka primärvården och det 

kan var en orsak till att patienten väntar så pass länge med att söka vård så att läget blir 

allvarligt och då uppstår ett behov av akutsjukvård (SKL 2009). 

 

Primärvårdens uppdrag och primärvårdsbehov 

Primärvården skall utgöra basen för invånarnas behov av sjukvård (Socialstyrelsen 

2008). Det innebär att primärvården ska ansvara för befolkningens behov av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad men även förebyggande vård och 

rehabilitering som inte kräver sjukhusens specialistkompetens, medicinska eller 

tekniska resurser (HSL 5§). Detta arbete ska utföras utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupp (Punk-handboken 2008). Det kan ibland vara svårt 

för patienten att veta vart hon/han ska vända sig i sjukvården t.ex. vart vänder man sig 

vid ryggont, väldigt ont i magen eller en förkylning som inte vill gå över? 

 

Grunden i primärvården är vårdcentralerna. Vårdcentralen är till för de symtom som 

inte genast behöver omhändertagande på sjukhus. Primärvården är den nära hälso- och 

sjukvården, som patienten vänder sig till för att få hjälp med vanligare sjukdomar, 

skador och besvär. Där ges också stöd och hjälp att förbättra hälsan. På vårdcentralen 

finns läkare och oftast barnavårdcentral, mödravård, distriktssköterskor, rehabilitering, 

psykolog och kurator. I Västra Götalandsregionen har patienten själv rätt att välja 
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vårdcentral, privat eller offentlig det finns ca 200 av regionen godkända vårdcentraler 

(1177 2010). 

 

Vårdgivarna har ansvar för sina patienter hela dygnet vilket innebär att vårdcentralen 

förväntas ha öppet minst 45 timmar varje vecka, vårdcentralen ska också vara flexibla i 

sina öppetider så att tiderna anpassas efter patienternas behov. Under helgen ska sex 

timmars öppettid erbjudas och varje vardag jourverksamhet fram till klockan 22.00. 

Kvällstid efter klockan 22.00 hänvisas patienterna till akutmottagning. (Västra 

Götalandregionen 2009).  

 

Akutvård 

Akutsjukvård beskrivs som den vård som behövs när någon hastigt blir allvarligt sjuk 

eller skadad. Exempel på akutsjukvårdsbehov är då någon har akuta bröstsmärtor, svåra 

andningsbesvär, skallskador, svår akut huvudvärk, svåra buksmärtor, kramper, benbrott, 

djupa sårskador, större blödningar eller påverkan på medvetandet (Vårdguiden 

Stockholms läns landsting 2012). Enligt Brismar (2007) är specialiserad akutsjukvård 

det omhändertagandet som behövs vid ett tillstånd som är livshotande eller en allvarlig 

skada/insjuknande. På liknande sätt har Wilkin, Cohen och Tannebaum (2012) funnit att 

akutsjukvård är livshotande trauman som behöver omedelbart omhändertagande. Akuta 

tillstånd är något som är livshotande eller mycket allvarligt.  

 

Svårt att särskilja akutsjukvårdsbehov och primärvårdsbehov 

Försök har gjorts med att beskriva skillnaden mellan akutsjukvård och primärvård. Det  

framkommer att det inte alltid är helt klart vad som räknas till akut behov och vad som 

inte är akut. Situationer som gav upphov till diskussion var bland annat en bruten arm 

som ger väldig smärta men inte är livshotande. Ett annat exempel var en kvinna med 

smärtor i brösttrakten som på egen hand tolkade besvären som gaser i magen, vilket 

egentligen skulle kunna uppfattas som ett livshotande tillstånd (Wilkin, Cohen, 

Tannebaum, 2012).  

 

Ofta råder det oenighet mellan patienten, mottagaren på larmcentralen och 

vårdpersonalen om vilken vårdnivå som är den bästa för patienten. Uppfattningen hos 
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de som arbetar inom vården är att allt för många patienter söker akutsjukvård för icke 

akut tillstånd och att akutmottagningen används på ett mindre lämpligt sätt (Hauswald 

2002, Silvestri et al. 2002). 

 

Brismar (2007) skriver att vård inom den specialiserade akutsjukvården skall föregås av 

bedömning av läkare inom primärvård och närsjukvård. Det omvända är att läkare inom 

den specialiserade akutsjukvården med jour- och beredskap skall bistå närsjukvårdens 

jourläkare.  

 

Tillgång till vården – samma dag 

Howard et al (2005) redovisar att patienters upplevelse är att det går snabbare att få 

hjälp inom akutsjukvården i stället för att ta kontakt med sin vårdcentral. Majoriteten av 

patienterna svarade att det var omöjligt att få tid till sin primärvårdsläkare samma dag 

(Howard et al. 2005). Uppfattningen som patienterna förmedlade var att det var 

meningslöst att ringa på grund av för lång väntetid. Vidare framkom det en upplevelse 

hos patienterna att när de kände ohälsa så var de i behov av läkarkontakt omedelbart 

men på vårdcentralen fick de vänta så länge att symtomen hann försvinna, därför valde 

de att i stället söka akut (Howard et al. 2005). På en annan mottagning påvisades att 22 

procent av patientgruppen, som bedömdes sakna akut vårdbehov, sökte på 

akutmottagningen på grund av svårigheter att få tid någon annanstans (Gentile et al. 

2010). Även Frederico och Alessandro (2008) skriver att patienterna som söker akuten 

gör det på grund av att de snabbt kan få undersökningar gjorda samt att de har allt på ett 

och samma ställe. 

 

Akutsjukvården är tillgänglig dygnet runt och det krävs ingen tidsbokning, den ses som 

en grundläggande säkerhet i samhället (Beillon 2010). Carret, Fassa och Kawachi 

(2007) skriver att läkaren på vårdcentral vanligtvis vägrade ta emot patienter som 

kommer utan att ha bokad tid. Dock visar en spansk studie att antalet sökande på 

akutmottagningar inte blir färre även om tillgängligheten i primärvården ökar (Oterino 

de la Fuente, Banos, Fernandez och Rodriguez Alvarez 2006). 
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Enligt Ahl, Nyström & Jansson (2006) tror patienter att de får snabbare vård om de 

kommer in till akutmottagning med ambulans, att de får förtur gentemot de andra 

väntande patienterna som kommit dit på egen hand. Uppfattningen är att patienter inte 

kan nekas vård på akutmottagningen. 

 

Avstånd till vård  

Det har påvisats att avståndet till akutmottagningen har betydelse för om patienter väljer 

att söka akutmottagningen eller inte. Närheten till akuten ökar antalet besök (Bianco, 

Pileggi & Angelillo 2003). Tsai, Liang och Pearson (2010) påvisade att inte mindre än 

88 procent av patienterna som sökte på akutmottagningen hade mindre än 30 minuters 

väg till akuten och närmare 51 procent hade endast en kvarts avstånd.  

 

Vård på akutmottagningen 

Studier visar att patienterna har uppfattningen att vården som ges på akutmottagningen 

är bättre än vården som ges inom primärvården (Puig-Junoy, Saez & Martinez-Garcia 

(1998). Studier har uppmärksammat detta som ett problem, speciellt för patienter med 

tillstånd som kräver uppföljande läkarbesök. Om en patient med kronisk sjukdom eller 

tillstånd i behov av förebyggande åtgärder väljer att söka på akuten i stället för på sin 

vårdcentral kan det leda till en sämre kontinuitet (Gill 1999).  

 

Studier gjorda på 1990-talet visar att de patienter som sökt på akutmottagningarna hade 

ytterligare symtom än de de primärt sökte för jämfört med de patienter som sökte sig till 

primärvården (Rajpar et al. 2000). Liu, Sayre och Carleton (1999) kom i sin studie fram 

till att hos patienter med symtom från mag- och tarmsystemet samt andningsorganen 

fanns en förhöjd risk att söka akut för icke akut tillstånd, till skillnad från patienter med 

synliga skador och förgiftningar. Enligt Gentile et al. (2010) är smärta den främsta 

orsaken till att söka på akutmottagningen (65 procent). På akutmottagningarna sökte de 

i första hand på grund av symtom från mage, muskel eller trauma (Backman et al. 

2008).  

 

Människor som hamnar i oväntade situationer och plötsligt insjuknar visar olika känslor 

inför situationen. Vissa känner rädsla, ångest, och osäkerhet (Bowman 2001).  
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Dahlberg & Segesten (2010)  använder begreppet vårdlidande. Vårdlidande beskrivs 

enligt dem bland annat som maktlöshet, att inte ha förståelse för sin situation eller det 

som händer runt omkring kan upplevas som ett lidande. Det subtila lidandet innefattar 

att som patient inte bli sedd eller hörd, att inte ges den hjälp som patienten erfar att hon 

eller han är i behov av just då (Dahlberg & Segesten 2010). 

 

Olsson och Hangasi (2001) menar att anledningen till att patienter söker akutsjukvård 

upprepade gånger är att de saknar kontroll över sin situation. Besök på akutmottagning 

för icke akut tillstånd ses oftare av personer som besöker sjukvården ofta (Hull, Jones, 

Moser & Fisher 1998, Byrne, Murphy, Plunket, McGee, Murray & Bury 2003).  

  

Howard et al (2005) definierar i sin kvalitativa intervjustudie gjord i USA tre 

patientgrupper som sökt till akutmottagningen men som utefter tillstånd kunde ha sökt 

primärvården: 1. Patienten upplever det svårt att få tid hos en läkare i primärvården, 2. 

Patienten blir rekommenderad av primärvården att gå till akutmottagningen för en 

bedömning samt 3. Det tar mindre tid att söka direkt till akutmottagning. (Howard et al. 

2005). Syftet med den här studien var precis som med vår studie att undersöka 

patientens upplevelse av att söka akutvård för tillstånd om hade kunnat tas om hand 

inom primärvården 

 

Hänvisas från akutmottagning till primärvården 

Två tredjedelar av patienterna som bedömdes på akutmottagningen som icke akuta 

skulle acceptera att bli hänvisade till primärvården. Viljan att bli reorienterad berodde 

på om patienten blev garanterad konsultation av läkare på jourtmottagning/vårdcental i 

närheten av akutmottagningen (Gentile et al. 2010). Schaefer, Rea, Plorde, Peiguss, 

Goldberg, Murray (2002) påvisade i sin studie gjord i Kentucky, USA att om 

vårdgivaren hade väl planerade och införstådda riktlinjer för andra sätt att nå vården än 

genom besök på akutmottagning, så kunde en minskning av antalet patienter på 

akutmottagningen ses. Syftet med denna studie var att undersöka viljan hos patienten att 

bli reorienterad till annan vård än akutvård vid kontakt med 112/911.   I Gentile et al 

(2010) studie som nämndes tidigare framkommer också att antalet patienter ökade med 

lika mycket på den alternativa vårdenheten till akutmottagning. När patienterna 
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tillfrågades om hur de upplevde att bli hänvisade till annan mottagning än 

akutmottagning så var svaret att de var nöjda med vården de fått (Gentile et al 2010). 

 

Yaris, Moreno, Schmidt, Adams, och Brooks (2006) visar att flertalet patienter var 

positiva till att överväga andra alternativ än vård på akutmottagning i fall de blev 

erbjudna andra alternativ. Vid samtal till 112 hänvisas patienten där ibland vidare till ex. 

sjukvårdsrådgivningen 1177 eller till kontakt med primärvård beroende på vilket behov 

av vård som föreligger (SOS 2011). 

 

De patienter som var positiva till att bli hänvisade var de som ringde larmcentralen 

eftersom de var osäkra på om de behövde uppsöka akutmottagning. De patienter som 

åkte ambulans av den anledningen att de trodde de snabbare skulle få vård på det sättet 

var inte positiva till att bli hänvisade (Yaris et al. 2006).  

 

Svårt beslut att ringa larmcentralen 

Att bestämma sig för att ringa larmcentralen är ett stort och svårt beslut och ofta är det 

fler personer inblandade i beslutet än bara patienten själv, skriver Ahl et al. (2006). 

Behovet av ambulans uppstår när människor mår väldigt dåligt och när situationen 

känns ohållbar. De väntade och tvekade med att kontakta ambulansen och försökte in i 

det längsta klara situationen på egen hand. Till slut såg de ambulansen som enda utväg. 

Den känsla som patienten upplevde i samband med att kontakt tas med akutsjukvården 

varierar mellan att känna sig väldigt sjuk till att uppleva situationen som ohållbar. 

Personerna uppgav att de inte hade kontaktat ambulansen utan ett akut behov. Det fanns 

en uppfattning av att ambulansen var den säkraste vägen till omhändertagande. Även 

om situationen inte var akut fanns uppfattningen att transport med ambulans var ett 

”löfte” om att få vård (Ahl et al. 2006).  

 

Vård på Rätt Vårdnivå projektet 

Vård på rätt Vårdnivå (VRV) projektet är ett doktorandarbete med fyra delstudier. Det 

övergripande syftet är att undersöka om utvidgad prehospital vård, utförd av 

specialistutbildad ambulanssjuksköterska i samråd med primärvårdsläkare, bidrar till en 

patientsäker vård och ger patienter och deras närstående lika stor tillit som med 
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traditionell vård. Första delstudien innebär att utveckla medicinska kriterier för patienter 

som inte kräver vård på akutmottagning. Studie 2 innebär att utveckla och kvalitetssäkra 

ett frågeformulär för studier av patienters tillit till hälso- och sjukvården (se bilaga 1). 

Den nya VRV-modellen kommer sedermera att genomföras som en interventionsstudie 

(Studie 3), under 2013. Interventionen innebär en jämförelse av utfallet för två 

patientgrupper - de som vårdats enligt den nya VRV modellen och de som vårdats enligt 

konventionell vård på akutmottagning. Med utfall avses patientens och närståendes 

upplevda tillit till vården, över- och underdiagnostisering, överlevnad samt 

hälsoekonomiska konsekvenser. Den sistnämnda avrapporteras vid sidan av 

avhandlingen. I projektet läggs största möjliga vikt vid att patienter som vägleds att 

uppsöka andra vårdformer än akutsjukvård på sjukhus känner sig trygga och har samma 

tillit till hälso- och sjukvård som vid gängse akutvårdsrutiner. För att detta ska kunna 

studeras behövs ett tillförlitligt mätinstrument/frågeformulär som ger möjlighet att 

jämföra patienters tillit med hög psykometrisk kvalitet. Något sådant mätinstrument 

som utvecklats på vårdvetenskaplig grund finns inte idag.  

 

Ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär att patienters och närståendes upplevelser av 

den prehospitala vårdsituationen ges stor betydelse. Därför är det otillräckligt med 

enbart medicinsk bedömning i den utvidgade prehospitala bedömningen. Patienten 

utgör medelpunkt för ambulanssjukvården och ska förstås som expert på upplevelse av 

tillit till vården. Följaktligen strävar VRV-modellen efter att uppmärksamma hela den 

meningssökande och meningsskapande individen för att återställa och stödja hälsa.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vården skall ges på den nivå som bäst är anpassad efter patientens individuella tillstånd. 

Det är då problematiskt att patienter känner behov av att vända sig till akutsjukvården 

även när akutsjukvårdbehov saknas och vårdbehovet troligtvis bäst kan åtgärdas inom 

primärvården. Det finns många tänkbara orsaker till problematiken. Dels saknar hälso- 

och sjukvården en gemensam och tydlig definition av vad som kännetecknar 

akutsjukvård, vilket i sin tur leder till att olika professionella vårdföreträdare bedömer 

behoven olika. Gränsdragningen mot primärvården är otydlig och det saknas bra 
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riktlinjer för vad som särskiljer akutsjukvårdsbehov och primärvårdsbehov. Patienter 

vet då inte vart de ska vända sig och söka hjälpen. Dels uppvisar människor ibland ett 

något mindre logigskt beteende då de hamnar i oväntade situationer och plötsligt 

insjuknar. Vidare är inte primärvården tillräckligt tillgänglig i förhållande till de 

förväntningar som finns i dagens samhälle, med avseende på förhoppningen att få vård 

samma dag som insjuknandet sker. Akutmottagningen uppfattas vara det enda valet som 

ger bättre och snabbare vård än primärvården. Dessa förhållanden är inte hållbara. I 

denna studie belyses anledningen till att 112 kontaktas i stället för primärvården vid 

upplevd ohälsa.  

 

SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka varför människor ringt 112 för att få hjälp vid upplevd 

ohälsa. 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie (Kvale & Brinkman 2009) med 

semi-strukturerade intervjuer. Analysen av intervjuer har gjorts utifrån patientens 

upplevelse och erfarenhet och har då en induktiv ansats (Lundman & Hällgren 

Granheim 2008). Det anses vara en bra metod för att utforska hur människan upplever 

olika händelser.Strävan var att kunna inkludera patienter med variationer av 

upplevelser.  

 

Studiens informanter ingår i VRV-projektet och alla hade fyllt i en kvantitativ enkät om 

hur de upplevt kontakten med larmcentral, ambulanssjukvård och akutmottagning. 

Datalistor på deltagare i VRV projektet Studie 2 vidarebefodrades från projektets 

doktorand.  

 

Inklusionskriterierna i Studie 2  

Patienter som av ambulansen bedöms som gula eller gröna enligt REETS ( 
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Rapid Emergency Triage and Treatment System) tillfrågas om de vill vara med i en 

studie som rör deras upplevelse av vårdtillfället. Det gäller inte patienter som 

transporteras mellan vårdenheter. Dock ingår patienter som lämnas på Vårdcentral eller 

annan vårdinrättning. Oavsett om de deltar eller ej, så kommer det inte att påverka den 

fortsatta vården. Deltagandet är frivilligt. 

 

Kontakt togs sedan per telefon där vi informerade om föreliggande studie och tillfrågade 

om de även ville delta i denna studie.  

 

Förförståelse 

Vår strävan har varit att utveckla en ny förståelse för patienters beslut att ringa 

larmcentralen. Forskning inom det egna yrket kan dock innebära både möjligheter och 

svårigheter i att utveckla en ny förståelse. Båda författarna till denna studie arbetar som 

sjuksköterskor och har därför erfarenhet av att bemöta människor som upplever 

akutsjukvårdsbehov. En av författarna har även erfarenhet att som SOS-sjuksköterska 

bedöma 112-samtal. Sådan erfarenhet betraktas som en tillgång enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Utan någon förförståelse alls hade det varit svårt att 

genomföra intervjuerna, förförståelsen för informanten ökar om det finns tidigare 

erfarenheter. Förförståelsen kan också innebära en svårighet för ett öppet 

förhållningssätt i forskningsprocessen. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) betonar 

vikten av att tyglar sin förförståelse, detta innebär att hålla tillbaka sina tidigare 

kunskaper så att de inte får ett okontrollerat inflytande i den aktuella studien.  

 

Genom att medvetandegöra förförståelsen kunde vi sträva efter att ta kontroll över våra 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Vår förförståelse var att människor är väldigt 

osäkra på vilken vårdnivå som är bäst i den aktuella situtionen. Många som ringer är i 

den akuta situationen frustrerade, oroliga och chockade. Det primära för patienten är att 

få vård snabbt.  Därför var vi nyfikna på att få en fördjupad förståelse av varför många 

väljer att ringa 112 . Detta genom att intervjua ”före detta” patienter, då de inte längre 

befinner sig i den akuta situationen. Om resultatet i forskningen inte kommer med något 

oväntat resultat så bör forskare kritiskt diskutera om resultatet blivit styrt (Granskär & 

Höglund-Nielsen 2010).   



 13 

 

Urval 

Urvalet gjordes från Studie 2:s datalista i VRV projektets under augusti och september 

2012. Urvalet gjordes strategiskt för att få informanter med olika erfarenheter utifrån 

kön, ålder och bostadsort. Tolv personer kontaktades. Bortfallet uppgår till fyra varav 

tre inte ville delta och en inte gick att nå. 

 

Informanter 

I studien ingår åtta informanter, varav tre är kvinnor och fem är män, med en spridning i 

ålder från 32 år till 89 år. Medelåldern är 67 år. Alla informanter bodde inom 60 

minuters bilresa till närmaste akutmottagning samt med närhet till vårdcentral. De 

representerar tre olika kommuner i västra Sverige och beskriver upplevelsen av att ringa 

112 från skiftande miljöer. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2010) beskriver fyra etiska krav på forskning; kravet på samtycke, 

information, konfidentialitet och nyttjande. Vi informerade och inhämtade först 

samtycke från verksamhetschef (se bilaga 3). Informanterna fick ta del av ett 

samtyckesformulär (se bilaga 4) med information om studiens syfte, som de skrev under 

och de fick behålla en kopia av formuläret. Informanterna informerades om att intervjun 

skulle ta ca 30-60 min och intervjun skulle spelas in på band. Det gavs även muntlig 

information om rätten att när som helst avbryta sin medverkan och information om 

nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2010) innebär nyttjandekravet att det 

datamaterial som samlats in i framtiden endast får användas för forskningsändamålet 

och inte i några andra syften. Ingen  obehörig har tillträde till materialet. 

 

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes enskilt i patienternas hem. Tidsåtgången för intervjuerna blev 

mellan 20 och 45 minuter. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades 

ordagrant i nära anslutning till respektive intervju. Vi hade en inledningsfråga och sedan 
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följdfrågor för att säkerställa att vi verkligen förstått vad det var som informanten ville 

förmedla. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). Texten som utgjorde 

vår analysenhet läses i sin helhet för att uppnå en helhetsförståelse. Vi läste texten först 

enskilt ett flertal gånger innan vi startade med själva analysen. Sedan diskuterade och 

jämförde vi med varandra, för att förstå om vi hade uppfattat innebörden i texten på 

samma sätt. Därefter organiserades texten utifrån meningsenheter, då ingick 

kondensering av texten, kodning, kategorier och abstraktion. Kondensering innebar att 

onödig data som inte påverkade innebörden togs bort. Kodning innebar att 

meningsenheter noterades med rubriker i texten under läsningens gång och resulterade i 

att skillnader och likheter identifierades (Granskär 2008). 

 

 

Rubrikerna beskrev kortfattat dess innehåll och samlades i ett kodningsschema. Se 

Figur 1. 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det var blodigt 

på kläderna när 

jag kom till 

sjukhuset, jag 

måste ha slagit 

mig ordentligt 

Det var blodigt 

på kläderna, 

jag måste ha 

slagit mig 

ordentligt. 

Blodiga 

kläder  

 

Tecken på 

olycka 

 Ohälsa 

Så man känner 

väl att man är 

rädd. 

 

 

 

När man är 

rädd. 

 

 

Rädsla  Oro & Rädsla 

 

 

 

Tappat 

kontrollen 
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Och inte klarar 

situationen, det 

är väl då man 

ringer efter 

ambulans. 

 

När man inte 

klarar 

situationen 

kontaktar man 

ambulansen. 

 

Klarar inte 

situationen. 

 

Sista utvägen 

 

Tappat 

kontrollen 

 

Figur 1. Exempel på innehållsanalysens genomförande.  

 

Innehållsanalysen innebar i sin helhet att flera koder med liknande innehåll kunde 

grupperas och tillsammans bilda en kategori, som skiljde sig från andra kategorier. Till 

varje kategori framkom ett antal underkategorier på lägre abstraktionsnivå. Utifrån en 

gemensam förståelse och en manifest analys bildades - fem kategorier med tillhörande 

underkategorier med liknande innehåll (se bilaga 2).  

 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) skriver att en kategoris innehåll ska vara 

”internt homogent och externt heterogent” (s. 163). Det innebär att det ska var ett 

likartat innehåll i underkategorierna men det ska på samma gång skilja sig från de andra 

kategorierna. Uppgifter får inte utelämnas, passa in i flera eller falla mellan två olika 

kategorier. Det kan enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) vara svårt att följa 

vid beskrivning av upplevelser. 

 

RESULTAT 

I studiens resultat redovisas varför beslutet tagits att ringa 112 såsom det upplevs av 

patienter. Resultatet presenteras utifrån fem kategorier med totalt nio tillhörande 

underkategorier. Underkategorierna illustreras med citat från informanterna.  

 

Tappat kontrollen 

Oro och rädsla för att inte klara av sin situation ger en känsla av att ha tappat kontrollen. 

Vissa händelser skapar för individen en sådan vanmakt som inte finner någon annan 

lösning än att ringa larmcentralen. Samtidigt framkommer det en ovilja som riktas mot 

att överhuvudtaget söka vård. 
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Denna kategori illustreras med underkategorierna; Oro och rädsla samt Sista utvägen. 

 

Oro och rädsla 

Upplevelse av oro och rädsla över sin situation eller över en händelse är avgörande för 

beslutet att ringa nödnumret.  Det innebär att befinna sig i en situation och känna att den 

inte går att reda ut på egen hand. En patient beskriver det så här: 

 

Så man känner väl att man är rädd och inte klarar situationen. Det är väl då man 

ringer efter en ambulans  

 

Misstanke om att en tidigare upplevd sjukdom är på väg att ge sig till känna igen kan 

samtidigt upplevas som både igenkännande och illavarslande. En patient berättar om 

hur det var att känna tecken på en ny hjärtinfarkt: 

 

Jag vaknade av att det brände till i bröstet, men det var inte så starkt som första 

gången. Så jag sa till frun att vi får nog be om en ambulans. Samtidigt var jag rädd att 

det skulle vara hjärtat igen, att jag skulle stryka med alltså. 

 

Ytterligare en patient berättar om skrämmande kroppsupplevelser som skapade oro: ”Så 

jag kissade ju rent blod i princip, så då blev man ju änna spak.”   

 

Oroskänslan sammankopplas även med hjärtat: ”Det kändes oroligt och jag tyckte att 

hjärtat fladdrade så här.” Patienten blir även påmind om tidigare problem från hjärtat 

och beskriver ”att samtidigt var jag rädd att det skulle vara hjärtat igen.” 

 

Sista utvägen 

Patienter kan uppleva en ovilja mot att söka vård trots att det finns uppenbara 

vårdbehov, vilket försätter henne/honom i en svårare situation än nödvändigt. Det 

synliggörs att när patienten har fått vänta för länge har detta medfört att patienten till 

slut blivit så dålig att hon/han inte längre klarade av sin situation och därför såg 112 

som enda alternativet. Det är en sista utväg att ringa 112 till larmcentralen som 
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framkommer som sista chansen att få vård då det är riktigt allvarligt. Även ett behov av 

råd och stöd i den uppkomna situationen synliggörs. En patient hade sökt vårdcentralen 

tre dagar innan det aktuella tillfället, för att han kände sig allmänt dålig, men då fått 

rådet att avvakta. Till slut blev han så dålig att inget annat alternativ än ambulans fanns. 

På sjukhuset konstaterades en sepsis. På följande sätt uttrycker han sig: ”Jag hade ju 

mått dåligt flera dagar innan, men det var som att sjukdomen exploderade då.” 

 

Upplevelsen av att ringa 112 synliggörs som allvarlig och som den sista utvägen, då alla 

andra möjligheter är prövade. En patient säger: ” Fast en ringer ju inte 112 i onödan, då 

får det ju vara lite”. Dessa situationer beskrivs som, ”ja, det är väl när det är tvunget, 

alltså”. 

 

En annan patient berättar om att överväga sitt beslut att ringa i relation till om han är 

tillräckligt sjuk och säger: 

 

Jag vet inte varför men en tycker många gånger att det är för lite för att ringa doktorn 

om. Men det är klart en skulle. 

 

En av informanterna berättade hur han hade haft kontakt med sin vårdcentral en kort tid 

före behovet av ambulans men hade därefter blivit så dålig att han känt sig tvungen att 

ta kontakt med 112. Han sa: ”Hade sökt på vårdcentralen fredagen innan jag blev så 

dålig.” 

 

Patienterna beskriver ett behov av att få råd och stöd i sin situation. De beskriver att de 

först gjort försök att ta kontakt med vårdcentralen, men inte lyckats komma fram. De 

har då inte känt till någon annan utväg än att vända sig till larmcentralen. En patient 

beskriver: ”Jag ringde 112 för att höra vad det var för något och vad det kunde vara för 

något.” 
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Ohälsa 

Tecken på ohälsa kan upplevas som en igenkännande sjukdom, något som upplevts 

tidigare. Att  känna ohälsa kan kännetecknas av tecken på olycka och sjukdomskänsla. 

Denna kategori presenteras i underkategorierna: Sjukdomskänsla och Tecken på olycka. 

 

Tecken på olycka 

Patienter berättar om hur olyckan varit framme. En kvinnlig patient berätta om hur hon 

fallit omkull i sitt hem. Patienten tryckte på larmknappen till hemtjänsten som kom för 

att hjälpa henne. Hon var mycket förvirrad och tycker själv att det var ett under att hon 

kunde larma. Kvinnan säger: 

 

Jag hade blåmärken överallt vet du, och det var blodigt på kläderna när jag kom till 

sjukhuset och så. Jag måste ha slagit mig ordentligt då. 

 

En annan patient berättar om en uppenbar olyckshändelse. Patienten som befann sig på 

en brygga skulle hoppa ner i båten och fastnade i en pollare med foten. Han föll med 

huvudet före rakt ner i båten. Foten satt fast kvar på bryggan. Patienten säger: 

 

Och så slog jag revbenen i ett rostfritt räcke, det gjorde ju väldig väldigt ont om man 

säger. Men jag tog ju mig hem och så.  

 

Sjukdomskänsla 

Känslan av sjukdom kan också beskrivas som smärtupplevelser, spänningar och tryck. 

Framträdande är att livet stannar upp och en smärta kan upplevas så stark att det känns 

som att svimma. En patient berättar på följande sätt:”Så jag bara låg där, och det 

gjorde bara ondare och ondare och ett tag höll jag på att svimma.” 

 

Sjukdomskänslan kan upplevas som ett allmänt illabefinnande utan specifik plats eller 

avgränsning. En patient beskriver:”Jag kände mig riktigt risig. Det spände i hela 

kroppen. Både tryck på bröstet och benet och lite överallt.” 
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Beslutstöd 

Beslutet att ringa 112 samtalet framkommer som ett svårt beslut att fatta. Det är ofta 

någon annan än patienten själv som ringer samtalet, den drabbade har behov av någon 

som bistår. Olika nivåer av patienters delaktighet i beslutet synliggörs, även beslut som 

tas mot patienters vilja. 

 

Denna kategori illustreras med underkategorierna; Samförstånd, Någon annan tar 

beslutet och Vill inte ringa själv  

 

Samförstånd  

Patienten kan ha kontaktat hemtjänsten, distriktssjuksköterska eller någon anhörig och 

beslutet att ringa larmcentralen tas i samförstånd. En patient berättar att personal från 

hemtjänsten förklarat nödvändigheten av att ringa och tillägger:”Ja, ja, så det förstod 

jag ju att det måste undersökas.” 

 

Någon annan tar beslutet 

Patienter berättar att beslutet att ringa larmcentralen inte är deras eget och att beslutet 

även tas mot deras vilja. I samband med en fallolycka beskriver patienten att hon inte 

kunde komma upp på egen hand och ringde därför kommunsjuksköterska som i sin tur 

bedömde att ambulans varit nödvändigt. Patienten säger om beslutet att ringa 112: 

 

Nej, nej… jag ville inte det, för jag ville bara att dom skulle hjälpa mig upp. Så att jag 

kunde få lägga mig i min säng. 

 

Vid ett annat tillfälle berättar patienten om att hon sagt till personalen från 

hemsjukvården: ” och så sa jag det, att du inte behöver ringa ambulans.” Svaret 

patienten fick var: ”Jo, det måste jag när det har hänt så här.” 

  

Vill inte ringa själv 

När olyckan är framme ringer patienter gärna en anhörig för att slippa ta beslutet att 

ringa 112 samtalet själv. Att känna att någon annan tar över situationen kan vara 
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befriande. En patient berättar att han då han satt i bilen på väg hem började må riktigt 

dåligt. Han ringde till sin son och bad honom ringa efter en ambulans. Patienten säger:  

”Men så ringde jag pojken och så sa jag att du får ringa ambulansen.” En annan 

patient beskriver hur han i situationen vänder sig till sin anhörig för att få stöd i sitt 

beslut och säger:”Så jag sa det till frun att vi får nog be om en ambulans.”  

 

Strategi 

Strategien kan vara att med ambulansens hjälp skapa en ökad tillgänglighet till 

akutsjukvården på sjukhuset. Det framkommer att ringa larmcentralen upplevs som att 

med hjälp av ambulanssjukvården förbättras möjligheterna till att få vård. Strategi kan 

också innebära att patienten gör ett medvetet val att söka akutvård direkt i tron av att det 

ger vård snabbare. Denna kategori beskrivs med underkategorien Bakvägen in i 

sjukvården. 

 

Bakvägen in i sjukvården 

Patienten beskriver att ”man kommer ju in bakvägen va” och en annan patient upplever 

att ” det går ju fortare om du kommer in med ambulans.” Denna sista utväg beskrivs 

även på följande sätt: ”Men i och med att man kommer in som en gör med ambulans då 

blir en ju omhändertagen med en gång.” 

 

Informanterna upplever att vårdcentralen har ett begränsat vårdutbud, vilket leder till att 

patienten inte kan söka sin vård inom primärvården. En patient förklarar varför: ”Nej, 

jag vet ju att dom inte gör något.” Vårdcentralen upplevs istället hänvisa patienter, 

vidare vilket kräver remisser och ytterligare vårdkontakter. Det beskrivs som en 

fördröjning att söka vård där då det först tar tid på vårdcentralen, sedan ytterligare tid på 

akutmottagningen. Som strategi för snabbare vård vänder sig då patienten direkt till 

akutvården. En patient säger:  

 

Jag tror faktiskt att de måste skicka en vidare, för annars får man sitta där och vänta 

först och sen ska dom ha en remiss och så ska man sitta och vänta på nästa ställe då 

kan man ju lika gärna sitta där från början. 
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Upplevelser av att skickas vidare hänförs till att ett begränsat vårdutbud, ” och sen har 

dom skickat en vidare till andra ställen som röntgen och så. Det finns ju inte här.” En 

annan patient upplever att han måste söka på akutmottagningen, ”för dom kan ju inte 

göra något här ändå. Dom kan ju bara skicka en vidare.” På motsvarande sätt berättar 

ytterligare en patient om att bli hänvisad: 

 

Är det något mer akut åker jag till akutmottagningen på sjukhuset. För dom kan ju inte 

göra något här ändå (VC). Dom kan ju bara skicka en vidare. 

 

 

Vårdcentralens begränsningar  

Kännetecknande för begränsningarna är dels svårigheter att få tillgång till vården inom 

primärvården och dels brister på resurser.  

Denna kategori illustreras med underkategorin Begränsad tillgänglighet  

 

Begränsad tillgänglighet 

Upplevelsen av att det är svårt att få mottagningstider på vårdcentralen synliggörs. Det 

upplevs rent av som en överraskning om en tid går att få. En patient säger: ”Jag fick en 

tid då annars så har de ju aldrig några tider nästan.” Vidare beskriver patienterna att 

det är trångt i mottagningsrummet då de väntar på sin tur, ”för det mesta är där för 

mycket folk. Det är ju fullt överallt när man kommer upp.” 

 

Patienterna beskriver även hur svårt det är att komma till på telefon för att få kontakt 

med vårdpersonalen. Att få telefontid på vårdcentralen beskrivs så här: 

 

För det är ju svårt att komma fram till dom, till någon överhuvudtaget om man ska till 

en läkare eller distriktssköterska, så är det ju svårt att komma fram, dom är ju så 

upptagna. 

 

Det påvisas att vårdcentralen saknar tillräckliga resurser för att kunna tillgodose 

patientens behov av vård. Vårdprocessen inom primärvården synliggörs som lång och 

tidskrävande. 
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Upplevelsen är att vårdcentralen än dock är första alternativet, ”för vår del har vi ju 

alltid ringt vårdcentralen först.” Även en annan patient beskriver att hon försökt få 

hjälp och vård på vårdcentralen innan hon ringde 112 samtalet: ”Ja, jag var ju i kontakt 

med min vårdcentral först.”  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då vi ville ha en djupare förståelse för patientens val att kontakta 112 var intervjuer ett 

lämpligt metodval. Eftersom vi ville få fram patientens upplevelse av att ringa 

larmcentralen vid upplevd ohälsa valde vi att göra djupintervjuer.  I intervjun är 

lyssnandet samt att tygla sin förförståelse en förutsättning (Kvale & Brinkman 2009, 

Dahlberg et al. 2010). Enligt Kvale och Brinkman (2009) är den som intervjuar det 

viktigaste forskningsredskapet i en kvalitativ intervjustudie. Som intervjuare ska hela 

tiden ställning tas till hur frågorna ställs och vad frågan är. Vad i informantens 

berättelse som vidare skall analyseras samt vad som skall tolkas är viktiga 

ställningstaganden.  

 

Vi har beskrivit vårt urval, insamling av data samt vår datanalys på ett sätt så att den 

som läser får en samlad bild av hur studien har genomförts, detta talar för god 

tillförlitlighet. Då analysprocessen beskrivs så att det blir enkelt för läsaren att följa 

analysen ökar trovärdigheten, menar Lundman och Hällgren Graneheim (2004). 

Studiens resultats giltighet stärks då exempel uppvisas från analysarbetet och att flera 

citat från intervjuerna använts då resultatet presenterats (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2004). I bakgrunden har vi fördjupat oss i akutsjukvård och primärvård då 

valet står mellan dessa två när behov av vård uppstår, 112 samtalet kan då leda till 

omhändertagande inom akutsjukvården. 

 

Urvalet gjordes från Studie 2:s datalista i VRV projektetet, detta innebar att vi inte hade 

möjligheten att välja informanter fritt.  Detta gav oss dock en tillgång till människor att 

intervjua som hade ringt 112.  De allra flesta informanter som fanns inkluderade i studie 
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2 i VRV projektet var äldre vilket kan ha påverkat vårt resultat. Hade det varit en större 

åldersspridning och fler yngre patienter hade vi möjligen fått en annan bild. På vilket 

sätt det hade påverkat vår studie är svårt att säga.  Intervjuerna genomfördes enskilt då 

det annars kan leda till att vi som intervjuar hamnar i maktposition i förhållande till 

informanten (Granskär 2008).  En informant intervjuades i taget av en intervjuare. 

När trovärdigheten skall beskrivas i en studie som är kvalitativ används begrepp som 

tillförlitlighet och överförbarhet. Hur hög trovärdig studien är beror på vilken metod 

som använts som datainsamlingsmetod samt hur mycket data som samlats in. 

Tillförlitligheten i studien bygger på vilken kvalitet det är på det insamlade materialet 

och om det analyseras på ett sådant sätt att det passar studiens syfte (Graneheim & 

Hällgren Lundman 2004). Vi har båda läst samtliga intervjuer och analysen har 

genomförts gemensamt. Under arbetet med analysen har vi tillsammans diskuterat och 

reflekterat kring vår tolkning av materialet.  

 

 Det finns både möjligheter och svårigheter med att bedriva forskning inom det egna 

yrkesområde. Främsta möjligheterna kan vara att ställa nyanserade frågor till 

informanterna samt att det finns en medvetenhet om vårdkontexten. Största svårigheten 

är att bli överraskad och förstå något nytt, nämligen att skapa sig en ny förståelse. 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) skriver att försöka se det införstådda är en 

utmaning för att vidga sin egna förförståelse och att främmandegöra det bekanta är ett 

redskap för att lyckas med detta.  

 

Resultatdiskussion 

Då sjukdom eller olycka inträffar kan det för den drabbade vara svårt att veta var hjälp 

skall sökas. Många olika faktorer är avgörande i beslutet att ringa 112.  Att ha tappat 

kontrollen, uppleva ohälsa samt att söka strategier för att få snabb hjälp gör att man 

väljer att kontakta larmcentralen.  Därtill kommer en upplevelse av att vårdcentralens 

resurser ej är tillräckliga. Många patienter tar ej beslutet själv att larmcentralen skall 

kontaktas. 

 

Flertalet av informanterna vi intervjuat uppgav att de övervägt in i det längsta att 

kontakta 112. Uppfattningen fanns att de ej ville ringa i onödan.  Detta resultat styrks av 
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Ahl et al. (2005) som skriver att det är ett svårt beslut att kontakta larmcentralen och 

behovet uppstår när människor mår väldigt dåligt och när situationen känns ohållbar och 

allvarlig. Ambulansen ses som sista utvägen. När beslutet väl är taget att ringa 112 sågs 

inga andra alternativ till att få hjälp för patienten. 

 

Att förlora kontrollen är en anledning till att valet blir att kontakta 112. Många kände 

oro och rädsla, det var en stor anledning till att 112 kontaktades.  Behov av råd och stöd 

samtidigt som det också finns en osäkerhet i var detta kan ges är också ett uttryck för 

förlorad kontroll. Att inte söka vård i tid kan till slut medföra att 112 är det enda 

alternativet då tillståndet nu i stället blivit akut.  Det blir då en sista utväg.  En annan 

anledning till att larmcentralen kontaktas är ohälsa. De som kontaktat nödnumret har 

varit i en situation där tecken till olycka eller sjukdomskänsla är anledningen till att 

larmcentralen kontaktats. Inget annat alternativ har funnits då olyckan eller sjukdomen 

varit av den art att de ej klarat ut det på egen hand. De ville helst inte ringa larmnumret 

men blev till slut så dåliga att det var det enda alternativet.   Oro för ny hjärtinfarkt hos 

patient med tidigare känd hjärtsjukdom förstärker känslan av sjukdom. Dessa känslor 

bekräftas av Bowman (2001), som i sin studie kom fram till att människor som plötsligt 

insjuknar kan känna rädsla, ångest och osäkerhet. Att använda sig av olika strategier för 

att snabbt få vård är ytterligare en anledning. Samtal till 112 eller att låta bli att söka 

primärvården först då detta tar längre tid är strategier för att snabbt få vård. Det är inte 

alltid patientens eget val att larmcentralen kontaktas. 

 

Vilken vårdnivå som skall sökas vid olika tillstånd kan vara svårt för den enskilde 

individen att veta. Många faktorer avgör om det blir att kontakta 112 eller att söka 

primärvården. Tidigare forskning visar att det är ett problem att patienter kommer till 

mindre lämplig vårdnivå, blir akutmottagningarna överfulla finns en risk att kvaliten på 

vården minskar (Bianco et al 2003). Enligt socialstyrelsen (2008), så skall primärvården 

vara grunden i sjukvården. Dock framkommer det inte helt klart vad som räknas till akut 

behov och vad som skulle kunna tas om hand inom primärvården. Individer gör på olika 

sätt för att snabbt få bra och rätt vård, orsakerna är många till att vårdnivån de söker inte 

alltid blir som det är tänkt att det skall vara. I den för individen akuta situationen kan det 

vara svårt att veta vilken nivå som är den tänkta, då det ej heller är helt självklart vad 
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primärvården kan ta hand om blir resultatet att patienten i bland söker till en vårdnivå 

som ej är den bästa för den enskilda individen och vårdorganisationen.  

 

I många av fallen var det inte patienten själv som valde att 112 skulle kontaktas. Ofta 

var det en anhörig, distriktssjuksköterska eller hemtjänst. Detta resultat överensstämmer 

med Ahl et al. (2005) som skriver att det ofta är fler personer inblandade än bara 

patienten. I några fall var patient och inringare överens om att 112 skulle kontaktas. Ett 

samförstånd fanns. Men det fanns också patienter som inte själva valde att 112 skulle 

kontaktas, någon annan tog beslutet. I dessa situationer var patienten medtagen av 

situationen. Patienten fann sig i beslutet att ambulans var enda alternativet. Det fanns 

inget annat sätt att hjälpa patienten på. I vissa situationer var det patientens önskan att 

112 skulle kontaktas men ville eller orkade ej ringa själv.  

 

Att kontakta 112 och åka med ambulans till akuten kan vara en strategi för den 

drabbade att söka hjälp på. Ambulansen skulle då vara en ”bakväg” in i sjukvården. Ahl 

et al. (2006) styrker detta och skriver att ambulans är ett ”löfte” för den hjälpsökande att 

få vård. Ett medvetet val görs ibland också av patienter då de har uppfattningen att 

vårdcentralen inte kan göra något, de skickar bara vidare. De söker på grund av denna 

uppfattningen inte primärvården först. Detta är ytterligare en strategi då de medvetet 

försöker komma till ”rätt” ställe direkt. Tidigare forskning visar att patienter upplever 

att det går snabbare att få hjälp inom akutsjukvården än inom primärvården (Howard et 

al. 2005). En vanlig upplevelse var att det är mycket svårt att få tid på vårdcentralen, ett 

besök där resulterar också i att patienten slussas vidare.”Vårdtiden” blir alltså längre. 

Detta resultat överensstämmer med Howard et al. (2005) och Frederico et al. (2008). 

Svårigheter att få tid på sin vårdcentral sades vara orsaken till att valet blev 

akutmottagning i stället för vårdcentralen. 

  

 

En annan anledning till att 112 kontaktas är att vårdcentralen har vissa begränsningar. 

Patienter uppger att de sökt vård inom primärvården först, men att de blivit nekad vård 

där, eller fått rådet att avvakta. Även detta har lett till att de till slut blivit så sjuka att 

112 var enda alternativet. 
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I ett av fallen hade patienten varit i kontakt och fått behandling på sin vårdcentral före 

sin kontakt med 112. Dessvärre gav inte behandlingen önskad effekt och inte heller 

någon uppföljning för att säkerställa resultat av behandingen hade gjorts. Detta ledde till 

att han tre dagar efter sin vårdcentralskontakt på natten fick behov av akutsjukvård. 

Hade situationen uppkommit på dagen hade han övervägt vårdcentralen som ett 

alternativ men eftersom så inte var fallet såg han inget annat alternativ än att söka 

akutvård. Hade vårdcentralen följt upp den här patienten hade inte heller mannen behövt 

hamna i situationen att känna sig tvungen att kontakta 112. Om situationen inte 

upplevdes akut så vände man sig till sin vårdcentral. 

 

 Dahlberg och Segesten (2010) beskriver lidande som maktlöshet eller att inte förstå 

situationen. Omgivningen kan också vara ett lidande då ett beroende av andra 

människor finns eller att sakna förståelse för vad som sker liksom att inte bli sedd eller 

hörd. Lidande kan vara att speciella scheman följs i stället för att se till den enskilda 

individen.  Lidande har i intervjuerna beskrivits som oro och rädsla, sjukdomskänsla 

samt tecken till olycka.  Vi har uppfattningen att dessa tillstånd för den drabbade blir en 

känsla av maktlöshet eller att ha svårt att förstå situationen. Detta kan också vara en 

anledning till att det inte alltid blir ”som det är tänkt”. Att enbart se till hur det är tänkt 

att det skall vara skulle då kunna vara ett lidande för patienten. 

 

Flertalet informanter sökte ogärna hjälp på akutmottagning/112. De ville klara sin 

sjukdom på egen hand. Uppfattningen att det går snabbare att få hjälp inom 

akutsjukvården (Howard et al.2005) än i primärvården tillsammans med andra faktorer 

som ohälsa och förlorad kontroll har medfört att människor finner andra strategier än de 

tänkta.  De söker hjälp där de tror att de kan få bra vård snabbt.  Vår studie bekräftar till 

stor del tidigare forskning. 

 

 

Fortsatt forskning 

Mot bakgrund av redovisat resultat blir det tydligt att det krävs fortsatt forskning för att 

ytterligare belysa orsaker till att människor inte finner något alternativ till att välja 112 

samtalet, då det egentligen inte finns något behov av akutsjukvård. Frågan som måste 
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besvaras är: Vad kan hälso- och sjukvården erbjuda för att patienter från början skall 

vända sig till den nivå som är bäst för den enskilda individen i den aktuella situationen? 

 

SLUTSATS 

Olyckshändelse eller sjukdom skapar för individen ett behov av vård som inte kan lösas 

på något annat sätt än att ringa larmcentralen. Det är en prövning som inte finner någon 

annan lösning. När 112 kontaktas upplever patienten ohälsa och har tappat kontrollen 

och försöker då finna ett snabbt sätt att få vård på. Primärvården har vissa begränsningar 

och har i dessa situationer därför inte varit ett alternativ.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Föreliggande resultat genererar följande kliniska implikationer för primärvårdens 

vårdcentraler: 

 Sträva efter ökad tillgänglighet genom ökat antal jourcentraler i primärvårdens 

regi. 

 Regelbundna hälsokontroller som ges i tätare intervall ju äldre individen blir. 

 Ökat samarbete mellan akutsjukvård och primärvård. 
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Verksamhetschefens godkännande av datainsamling i form av intervjuer inom 

projektet VÅRD PÅ RÄTT VÅRDNIVÅ (VRV) 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot Distriktssköterska, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 

vi ett examensarbete på avancerad nivå. Vårt examensarbete ingår i VRV-projektet. 

Tidigare forskning har påvisat svårigheter för patienter med mindre akuta tillstånd att 

söka vård på rätt plats, inom primärvård alternativt på akutmottagning. Ej akuta symtom 

eller trauman är symtom som varat mer än 24-48 timmar. Behov av primärvård kan 

definieras som tillstånd utan behov av inläggning, återupplivning, snabba insatser eller 

snabba diagnoser. Vården skall i dessa fall kunna ges av en allmänläkare. Syfte med 

examensarbetet är att beskriva patientens erfarenheter av att ringa 112 vid mindre akuta 

tillstånd. 

 

Det är en kvalitativ intervjustudie med öppna intervjuer av patienter som redan är 

inkluderade och har tackat ja till att ingå i VRV-projektet. 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade 

resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan förklaring.  
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Förfrågan om medverkan i en intervjustudie 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning mot distriktssköterska, vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning 

gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syfte med vårt examensarbete är att beskriva patientens erfarenheter av att ringa 112 vid 

mindre akuta tillstånd. 

 

Vår önskan är därför att komma i kontakt med dig som nyligen varit i kontakt med 

ambulanssjukvården och har tackat ja till att ingå i VRV-projektet. Dina upplevelser av 

händelsen är värdefull information, för att vården på sikt ska kunna utvecklas och 

förbättras.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter och den kommer att spelas in på band. Intervjun 

avidentifieras och kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande i studien är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta Din medverkan utan att ange skäl. Ingen 

obehörig har tillgång till datamaterialet. Studiens resultat kommer att presenteras på ett 

sådant sätt att varken Din identitet eller Din medverkan kan avslöjas.  

 

Jag har fått skriftlig information om studien och är medveten om att mitt deltagande är 

frivilligt. 

 

”Samtycke till att medverka i en intervju” finns i två exemplar. Ett exemplar behålls av 

mig, det andra exemplaret lämnas med min namnteckning till projektledarna Sandra 

Lilja och Anette Karlsson. 
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Vi handleds i examensarbetet av: Birgitta Wireklint Sundström, Universitetslektor  
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