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Sammanfattning    
 
Under senare år har ambulanssjukvården i Sverige genomgått stora förändringar. 
Kunskaps och kompetensnivån har ökat, framför allt efter 2005, då alla akutambulanser 
skulle bemannas med minst en sjuksköterska. Denna kunskapsnivå i samband med ett 
ökat tryck på sjukhusens akutmottagningar skulle kunna ligga till grund för ett förändrat 
arbetssätt vad det gäller bedömning och prioritering av patient. En möjlighet skulle vara 
att ambulanssjukvårdpersonal får möjlighet att bedöma vårdnivå hos vissa 
patientgrupper redan på plats.  
Syftet med studien var att belysa vad allmänheten har för uppfattning och förväntningar 
på ambulanssjukvård, samt att få en uppfattning om deras tankar vid eventuell 
hänvisning till annan vårdnivå samt annat färdsätt än ambulans.   
Studien genomfördes i enkätform och målgruppen var en yngre och en äldre 
åldersgrupp (n = 51). Enkäten innefattade slutna frågor med en demografisk del samt 
frågeformuleringarna om respondenternas uppfattning samt förväntningar av 
ambulanssjukvård. Enkäten avslutades med en öppen fråga gällande deras inställning 
till att bli hänvisade till annan vård än sjukhus.   
Resultatet visade att åldersgruppernas åsikter skilde sig åt på olika punkter. Vad det 
gäller frågan om hänvisning så svarade övervägande del yngre att de kunde tänka sig att 
bli hänvisade till annan vårdinstans än sjukhus, medan så inte var fallet i kategorin 
äldre. De flesta ansåg att ambulanspersonalen kunde göra en första kvalificerad insats 
redan på plats. Trots att man visat förtroende för ambulanspersonalen infinner sig en 
tveksamhet när det gäller att bli ifrågasatt. Denna undersökning visar att behovet av 
information om vad ambulanssjukvård är till för är stort och eftersatt. 
 
 
Nyckelord: uppfattning, förväntning, allmänheten, ambulanssjukvård 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING __________________________________________ 3 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 
Vad styr ambulanssjukvården _______________________________________________ 1 
Resursfördelning __________________________________________________________ 2 
Patienten i fokus___________________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 4 
Enkätens utformning_______________________________________________________ 5 
Dataanalys _______________________________________________________________ 6 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 
Demografi ________________________________________________________________ 6 
Enkätsammanställning _____________________________________________________ 8 
Öppen frågeställning ______________________________________________________ 12 
Citat ur gruppen som var positiva till frågan __________________________________ 12 

DISKUSSION _______________________________________________________ 13 
Resultatdiskussion ________________________________________________________ 13 
Metoddiskussion__________________________________________________________ 15 
Omvärldsanalys __________________________________________________________ 16 
Konklusion ______________________________________________________________ 19 

REFERENSER ______________________________________________________ 19 

Del 2 _______________________________________________________________ 24 

Del 3 _______________________________________________________________ 25 
 
BILAGA 1……………………………………………………………………………..22 
BILAGA 2……………………………………………………………………………..27 



INLEDNING 

På senare år har intresset hos personal inom ambulanssjukvård ökat vad det gäller olika 
anledningar till varför människor väljer att larma ambulans. Ambulanssjukvården har 
genomgått förändringar från att ha varit en transportorganisation till att bli en mobil 
akutvårdsresurs med möjligheter att ge en hög medicinsk vård på plats för att sedan 
transportera in patienter till sjukhus. Förbättringar har skett vad det gäller 
personalkompetens, utveckling av fordon, medicinsk utrustning med mera. De flesta 
ambulanstransporter är dock inte av akut karaktär utan sker med ett lugnt tillvägagångssätt 
då patientens sjukdomstillstånd inte kräver ett akut omhändertagande. Författarnas 
uppfattning är att allmänheten har en vag uppfattning om vad ambulanssjukvård står för. 
Författarna vill med denna studie få ökad kunskap om allmänhetens uppfattning och  
förväntningar på ambulanssjukvården. 
 
 
BAKGRUND 

Vad styr ambulanssjukvården 

Svensk ambulanssjukvård har under de senaste decennierna utvecklats från att ha varit en 
ren transportorganisation till en kvalificerad sjukvårdsverksamhet (Socialstyrelsen, 2001).  
Strukturen på sjukvården har förändrats under de senaste åren. Det har blivit färre 
akutsjukhus men kompetensen hos personalen har blivit högre och kvaliteten i 
omhändertagandet av patienter har blivit bättre. Detta har medfört en ökad belastning på 
ambulanssjukvården genom att den prehospitala vårdperioden för många patienter har 
blivit längre då sjukhusen har blivit färre  (Gårdelöf, 1998). Ambulanssjukvården ses i dag 
som en självklar del i vårdkedjan och en ökad integrering sker i akutsjukvården både 
organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Nivån på det medicinska omhändertagandet har 
höjts. Allt fler medicinska undersöknings- och behandlingsmetoder har införts och det 
anses viktigt att de sjukvårdsinsatser som patienten har behov av blir utförda 
(Socialstyrelsen, 2001).  
 
I Hälso & Sjukvårdslagen (§ 6, 1982:763)  beskrivs att sjukvårdshuvudmannen skall svara 
för att det finns en organisation som är ändamålsenlig för att transportera patienter med 
fordon vilka är särskilt utrustade för detta ändamål. Utgångspunkten är att patienterna är i 
ett tillstånd som kräver denna typ av transport samt att denna vård skall ske på ett humant 
och personligt plan. I Socialstyrelsens Termbank (sökord: ambulanssjukvård) tydliggörs 
vad begreppet ambulanssjukvård definieras som. Där står att ambulanssjukvård är ”hälso 
och sjukvård som omfattar undersökning, vård och behandling utförd av hälso- och 
sjukvårdspersonal på hämtplats och/eller i ambulans”. 
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En kompetensbeskrivning av vad ambulanssjuksköterskans arbete styrs av finns i hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Där står det att ”han/hon måste kunna ansvara för 
omvårdnaden av patienten, samt informera enskilda patienter och deras närstående, utföra 
undersökningar och behandlingar och själv ansvara för genomförandet av dessa”. 
En värdering av en patient är alltid fokuserad på problembedömning då det sällan exakt 
framgår vad patienten kan lida av utan att närmare undersökning behöver genomföras. 
Ambulanspersonalen måste göra en bedömning av situationen, patientens tillstånd samt 
vilken insats som krävs för att göra ett professionellt omhändertagande. I detta ingår även 
en bedömning av vilken vårdinsats som patienten är i behov av.  
För att åstadkomma en god vårdkvalitet ingår förutom att lindra symtom och häva akut 
sjukdom, även tillfredställa patientens önskemål och förväntningar samt ge god 
omvårdnad i form av fysiskt och psykiskt omhändertagande (Nationalencyklopedin, 
1993). 
 
I SOSFS (1996:24) beskrivs behovet att all sjukvårdsverksamhet kontinuerligt ska 
kvalitetsutvecklas. Denna kvalitetsutveckling skall tillgodose patienternas integritet, 
delaktighet samt värdighet och säkerhet. 
Den som begär en ambulans får ingen sådan utsänd utan att först beskriva vad som hänt. 
När behovet av ambulans är klarlagt bedöms ambulansbehovets brådska (prioritet) baserat 
på händelse eller symtom. All utlarmning av ambulans sker via en larmoperatör på 
larmcentral vilken har total överblick av tillgängliga ambulansresurser och möjlighet till 
medicinsk bedömning av begärd ambulanstransport. Denne operatör är alltid den som 
slutligen avgör vilken prioritet som ska gälla och vilken kan då vara någon av följande: 
Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. 
Prio 2 är uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande 
symtom. 
Prio 3 är uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinsk utbildad personal och där 
rimlig vänteperiod inte bedöms påverka patients tillstånd. 
Prio 4 är sjuktransport av patient från hämtplats till destination, där det inte krävs tillsyn 
eller vård av medicinskt utbildad personal under transporten. (SOS alarm) 
 

Resursfördelning 

Enligt Suserud (2005) är ambulanssjukvård idag en förlängd arm till hälso- och 
sjukvården. Denna ”arm” sträcker sig ut med intentionen att nå patienten omedelbart då 
denne behöver vård.  
Ambulanssjukvården har genomgått en stor utveckling de sista decennierna, både vad det 
gäller kvalitet och kapacitet, och successivt har tekniska nyheter introducerats och 
införlivats i ambulanssjukvården, vilket har ställt högre krav på kompetens hos personalen 
(Suserud, 2005). 
 
Trots denna tekniska och kompetensmässiga kvalitetshöjning inom prehospital vård så 
pekar vissa studier på det faktum att ambulanssjukvård inte används på det sätt det är 
tänkt. Palazzo, Warner, Hanon, Sadana, (1998) redovisar att nästan 16%, alltså ca 75.000 
av Londonambulansens årliga uppdrag kan vara onödiga enligt en retrospektiv uppföljning 
på 300 ambulansuppdrag gjord av en konsult från Accident and Emergency department.  
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Den vanligaste orsaken till onödigt utnyttjande eller överutnyttjande av ambulans var, 
enligt nämnda studie, att anmälaren upplevde sig ha ett allvarligt eller livshotande 
tillstånd. Slutsatsen av denna studie var att allmänheten behöver mer information och 
utbildning om faran med ambulansmissbruk. Kanske behövs också en rådgivningsfunktion 
där sjukvårdspersonal kan bedöma behovet av ambulans relaterat till det aktuella 
hälsotillståndet, kanske även kunna råda till alternativa färdmedel. 
 
Även svenska studier pekar på samma problematik. Hjälte, Suserud, Herlitz, Karlberg,  
(2007a) visar i sin studie att även om det är den drabbade själv som tar kontakt med 
larmcentralen så är bedömning av ambulansbehov en svår uppgift. I hela 48% av de 
uppdrag där larmoperatören talat med patienten själv, bedömde ambulanspersonalen vid 
ankomst till patienten att ambulanstransport ej behövdes. Hela 30% av alla 
ambulansuppdrag bedömdes som ej nödvändiga och av dessa kunde patienten i 6% av 
fallen behandlas i hemmet och sedan lämnas hemma. Givetvis måste larmoperatörer arbeta 
med en hög säkerhetsmarginal, detta stöds också av ambulanspersonalen, men det måste 
finnas balans mellan säkerhet och överutnyttjande.  
Många patienter som transporteras med ambulans kan åka egen bil eller taxi, i dessa fall 
används  ambulansen som taxi. Var tionde patient som åker ambulans kan transporteras 
som prio 4 i sjuktransportfordon, vilket är att beteckna som ett transportsätt där man inte 
har någon övervakning, patienterna är i dessa fall inte i behov av någon vård (Hjälte,  
Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007b). 
  
Detta överutnyttjande av ambulanser tillsammans med längre transporttider leder till ökad 
belastning på ambulanssjukvården, vilket i sin tur kan leda till ambulansbrist och ökade 
väntetider och ett ökat lidande för den akut väntande patienten. Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003) menar att väntetiden på ambulansen kan i sig ge en 
stark upplevelse av lidande. Ju längre väntetiden är desto större lidande. 

Patienten i fokus 

För att kunna förstå vad det är som ligger bakom beslutet att ringa efter ambulans så 
genomfördes en kvalitativ studie av Ahl, Nyström, Jansson, (2005) där målet var att 
analysera och beskriva patienters erfarenheter kopplat till beslutet att ringa efter ambulans. 
Studien visade att det var ett stort beslut att ta och det föregicks av stor tveksamhet och 
försök att själv hantera tillståndet.  
 
För filosofen Merleau-Ponty är kroppen ett subjekt, något levande och inte en tingest. Han 
talar om den levda kroppen som det medel varigenom människan får tillgång till världen. 
Han talar också om att bara en kropp inte kan vara en människa, utan kroppen måste också 
vara ett säte för identiteten. I detta kommer då de intryck som vi får via våra sinnen, syn, 
hörsel, känsel med mera som skapar oss en bild av oss själva. Denna bild förändras som 
konsekvens av en sjukdom av något slag. Det är en viktigt att man som vårdare tar hänsyn 
till detta vid ett omhändertagande i patientens normala miljö, skriver Dahlberg, et al. 
(2003). 
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Även om alla omhändertagande situationer inom ambulanssjukvård kan karaktäriseras 
som etiska situationer för att de involverar värderingar och normer som hälsa och god 
livskvalitet så är det inte samma sak som att alla omhändertagande är etiskt problematiska 
(Sandman & Nordmark, 2006).  
Det som kan skapa ett etiskt dilemma är om ambulanspersonalen ifrågasätter den enskildes 
beslut att larma ambulans, då det enligt Ahl et al. (2005) är ett beslut som föregås av stor 
tvekan. 
”Vi tar vanligtvis vår friska kropp för given, men förändras något i kroppen så förändras 
också vår upplevelse av världen” (Dahlberg, et al. 2003). Människor som är vana vid att 
ha kontroll kan känna att de råkar ut för ett stort lidande beroende på den 
beroendesituation som de hamnar i vid ett akut uppkommet sjukdomstillstånd.  

Dahlberg (1997) skriver att en stor del i omhändertagandet handlar om att få bekräftelse. 
Där beskriver hon den smärta som människor som inte blir tagna på allvar och inte får en 
känsla av bekräftelse dvs. upplevelsen av att bli sedd som en lidande människa, kan 
uppleva.    

 

PROBLEMFORMULERING 

Med ett ökande behov av hjälp på antingen akutmottagning eller inom 
ambulanssjukvården så ökar kraven på samordning av de resurser som det finns 
ekonomiska förutsättningar för. Detta innebär att behovet av att effektivisera de resurser 
som erbjuds ökar. Är det i så fall ett tänkbart scenario att man inom 
ambulanssjukvårdsorganisationerna börjar utarbeta arbetsmetoder för att kunna vårdnivå 
bestämma patienter redan på hämtplats? Hur ser allmänheten på ambulanssjukvårdens 
arbete och uppgifter? Kan en patient som ringt efter en ambulans godta att de blir 
hänvisade till annan vård än sjukhus. Kan det uppstå en etisk konflikt om man ifrågasätter 
patientens beslut att välja ambulans i sitt vårdsökande? Kan detta tankesätt i så fall 
underlättas av att man informerar om vad ambulanssjukvård står för och vad den är tänkt 
att i första hand användas till? Med detta som bakgrund vill författarna undersöka vad 
människor i allmänhet har för uppfattning om och förväntningar på vad ambulanssjukvård 
är. 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa allmänhetens uppfattning och förväntningar på ambulanssjukvård 
 
 
METOD 

Initialt genomfördes en allmän sökning med följande sökord (ambulance, assessment, 
misuse, prehospital emergency care, ethical conflicts) för att ge en uppfattning om vad 
som i forskningsväg kan finnas beskrivet i ämnet. Sökmotorer var Google, Pubmed, 
Socialstyrelsen samt Medline då de var bekanta för författarna. Delar av materialet som  
togs fram finns beskrivet i bakgrunden. Sökorden användes i olika kombinationer för att se 
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om antalet träffar av relevant forskning förändrades. Redan på inledningsstadiet av studien 
bestämdes att undersökningen skulle ske i enkätform då författarna var angelägna att nå ut 
till en större grupp respondenter än vad en intervjuundersökning hade medfört.   

Enkätens utformning 

Enligt Ejvegård (1996) är enkäter det bästa underlaget för att få fram människors åsikter 
och attityder. Författarna stod själva för enkätens utformning. Studien bestod således av en 
enkätundersökning (bilaga 1) med ett kvantitativt angreppssätt som sedan analyserats. Vår 
målsättning var att kunna fånga en bild av vad allmänheten har för syn på 
ambulanssjukvård utifrån påståenden med flervalsalternativ baserat på uppfattning och 
förväntning på ambulanssjukvård. Vi valde att dela upp begreppet allmänhet i två grupper, 
yngre och äldre människor. 
Flervalsalternativen var graderade i en fyrgradig skala med texten ”instämmer helt – 
instämmer delvis – instämmer inte – vet ej”.  
 
Enkäten inleddes med en förklaring av varför studien genomfördes, vilka det var som stod 
för den samt att det var frivilligt att delta.  
Enkäten bestod sedan av fyra delar och inleddes med en demografisk frågeställning, del 
ett, vad det gäller bakgrund såsom kön, ålder, utbildning, tidigare ambulanskontakter m.m. 
Del två och tre var inriktad på frågor med slutna svarsalternativ under 
huvudfrågeställningarna. 

- Vad har du för uppfattning om vad ambulanssjukvård är? 
- Om du skulle kalla på ambulans, vad har du då för förväntningar på 

ambulanssjukvården?  
Enkäten avslutades med en öppen fråga i del fyra om deras subjektiva upplevelse av att bli 
ifrågasatt efter att ha påkallat ambulanstransport. 
 
En pilottest av enkäten genomfördes inför den slutliga versionen. Fem personer ur varje 
grupp fick fylla i enkäten. Dessa personer fick också möjlighet att skriva eller ställa frågor 
och kommentarer i samband med enkätens ifyllande. Dessa svar värderades och bidrog till 
omformulering av vissa frågor inför fastställandet av den slutliga enkätversionen. 
 
Urval och genomförande   
Kontakt togs med en ledare i en pensionärsförening samt lärare i en gymnasieklass. De 
ställde sig positiva till att genomföra utlämnandet samt insamlandet av enkäten. 
Det lämnades ut 30 enkäter till vardera åldersgruppen för att alla som fanns på plats vid 
tillfället för enkätens ifyllande skulle få möjlighet att svara. Från gymnasieklassen erhölls 
22 svar och från pensionärsgruppen erhölls 29 svar. Bortfallet på nio enkäter beror på att 
grupperna inte var större vid tillfället för ifyllandet.  
Ingen information om ambulanssjukvård gavs till grupperna innan enkäten fylldes i. 
Författarna valde att inte närvara vid enkäternas ifyllande för att inte behöva kommentera 
vissa frågor och på så vis styra respondenternas svar i någon riktning. 
Avslutningsvis betonades att alla svar behandlas anonymt. 
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Dataanalys 

Då syftet med undersökningen var att belysa allmänhetens uppfattning och förväntning på 
ambulanssjukvård ansåg författarna att en kvantitativ studie med visst kvalitativt inslag 
skulle kunna belysa detta syfte. Frågorna behandlades enligt detta metodologiska 
arbetssätt. Undersökningen har i grunden varit en hypotes: - Kan en patient som ringt efter 
ambulans godta att de blir hänvisade till annan vård än sjukhus? Författarna skulle vilja 
bilda sig en uppfattning om denna hypotes stämmer med verkligheten. Vid en analytisk 
undersökning finns ofta någon form av hypotes (Körner & Wahlgren, 2005). 
 
Av totalt 60 utdelade enkäter erhölls 51 besvarade (bortfall 15 %) Efter insamlandet av 
enkäterna gjordes analys av svaren. Författarna valde därefter att endast presentera de 
frågor och svar som direkt kunde kopplas ihop till vårt syfte. 
Det betyder att svaren på frågorna 3a, 3b, och 4 i del ett inte redovisas i resultatet i denna 
uppsats. 
 
Frågorna sammanställdes och analyserades med hjälp av dataprogrammet Excel. 
Resultatet av de slutna frågorna presenteras i procentform i diagrammen samt i textform 
för överskådlighetens skull. Endast i den demografiska delen är svaren presenterade i 
antal.  
I resultatet redovisas den öppna frågan utifrån kriterierna: positiv inställning, tveksam 
inställning och negativ inställning. Genom citat redovisas typiska exempel inom 
respektive kategori. 
 
 
RESULTAT 

I denna uppsats (del 1) väljer författarna endast att visa hur stor del av gruppen som har 
någon erfarenhet av att använda ambulans. Fråga 7 i del 1 redovisas i diskussionen. 
Under fråga 2 i del 1 i enkäten finns fyra åldersintervall. I detta arbete har författarna valt 
att titta på yngre och äldres uppfattning och förväntning därför delas grupperna i två, 
nämligen 50 år och yngre samt 51 år och äldre.   

Demografi 

I studien ingick totalt 51 personer. Av dessa var 30 kvinnor fördelade i åldersgrupperna 50 
år och yngre samt 51 år och äldre och 20 män fördelade i åldersgrupperna 50 år och yngre 
samt 51 år och äldre samt en respondent som ej angivit kön. Gruppen fördelade sig som 
följer: 12 yngre och 18 äldre kvinnor samt 9 yngre och 11 äldre män.  
Dessa 51 personer har olika erfarenhet av att utnyttja ambulanssjukvård, se figur 1. 
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Figur 1. Erfarenhet av att ha anlitat ambulans. 
 
 
 
De 51 personerna tillfrågades om vem/vilka de rådgör med vid eventuell sjukdom eller 
skada. I denna fråga gavs möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ varför antalet svar 
är fler än deltagare, se figur 2. 
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Figur 2. Vem rådgörs med innan larm av ambulans 
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Enkätsammanställning 

De två frågeställningarna i del 2 och 3 i enkäten handlade om vilken uppfattning och vilka 
förväntningar yngre och äldre personer har på ambulanssjukvården. Med hjälp av 
påståenden och flervalssvar fick deltagarna svara på de två huvudfrågorna. Svaren 
redovisas nedan.  
 
 
 
Vad har du för uppfattning om vad ambulanssjukvård är? 
 
Ambulanssjukvården är i första hand till för att sköta transporter till sjukhus.  
Den största delen av äldres instämmer helt i att ambulanssjukvården är i första hand till för 
att sköta transporter till sjukhus Den övervägande delen av yngre instämmer delvis i 
frågan. Se figur 3. 
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Figur 3.  Ambulanssjukvården är i första hand till för att sköta transporter till sjukhus.  
              (1 Instämmer helt   2 Instämmer delvis   3 Instämmer inte    4 Vet ej) 
 
 
Ambulanssjukvården kan göra en första avancerad medicinsk behandling. 
Den övervägande delen (79%) äldre instämmer helt i att ambulanssjukvården kan göra en 
första avancerad medicinsk behandling. 
Den yngre gruppen fördelar sig svarsmässigt ganska lika mellan alternativen instämmer 
helt (41%) och instämmer delvis(45%).  Några få (9%) instämmer inte.  
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Ambulanspersonalen har kunskap för att hänvisa mig till rätt vårdinstans som exempel 
vårdcentral. 
Övervägande delen (79%) av de äldre instämmer helt i att ambulanspersonalen har 
kunskap för att hänvisa till rätt vårdinstans. 
Bland de yngre anser hälften att ambulanspersonalen har kunskapen medan andra hälften 
är fördelade mellan instämmer delvis (27%) och instämmer inte (23%). 
 
 
Man kommer fortare in till läkare på sjukhuset om man tar ambulans. 
Mer än hälften av de äldre och en tredjedel av de yngre tror att man kommer fortare in till 
läkare på sjukhuset om man tar ambulans. Största delen av yngre instämmer delvis i 
frågan. Se figur 4. 
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Figur 4.  Man kommer fortare in till läkare på sjukhuset om man tar ambulans. 
              (1 Instämmer helt   2 Instämmer delvis   3 Instämmer inte    4 Vet ej) 
 
 
 
Jag skulle alltid ringa efter ambulans oavsett åkomma 
Övervägande del av båda grupperna, 66% av de äldre och 91% av de yngre, instämmer 
inte i detta påstående. Det finns en liten del av de äldre (10%) som instämmer i påståendet. 
 
 
Jag skulle ringa ambulans endast då jag inte klarar situationen själv. 
Övervägande del av båda grupperna, 66% av de äldre och 59% av de yngre, skulle endast 
ringa ambulans då de inte klarar av situationen själva. 3% av de äldre besvarade ej frågan. 
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Om du skulle kalla på ambulans vad har du då för förväntningar på 
ambulanssjukvården? 
 
 
Att få hjälp redan på innan avtransport till sjukhus. 
Största delen av de båda grupperna, 72% äldre och 55% yngre, förväntar sig att få hjälp 
redan på hämtplatsen, innan avtransport. Det finns dock en relativt stor del framförallt 
bland de yngre (41%), som bara instämmer delvis i detta påstående. 
 
 
Att utan något dröjsmål transporteras till sjukhus. 
Största delen av äldre (66%), förväntar sig att utan dröjsmål bli transporterade till sjukhus. 
3% av de äldre besvarade ej frågan 
Av de yngre instämmer de flesta (68%) delvis i att de förväntar sig att bli transporterade 
utan dröjsmål. 
 
 
Att få hjälp med vart jag skall söka vård t ex vårdcentral eller sjukhus. 
Majoriteten i båda grupperna, 72% av de äldre samt 55% av de yngre förväntar sig att få 
hjälp med vart de skall söka vård t.ex vårdcentral eller sjukhus  
 
 
Ambulanspersonalen kan rekommendera annat färdmedel om de anser att ambulans ej 
behövs. 
Av de äldres förväntningar kan man se att 31% instämmer helt i att ambulanspersonalen 
kan rekommendera annat färdmedel till sjukvård, medan 34% instämmer delvis. 14% 
instämmer inte. 
De yngre svarande fördelar sig jämt mellan att instämma helt, 41% och delvis 41%. 
18% instämmer inte. 
 
 
 
 
 
Att inte bli ifrågasatta i mitt beslut att söka vård på sjukhuset av 
ambulanspersonalen. 
Av de äldre förväntar sig mer än hälften att inte bli ifrågasatta i sitt beslut att söka vård på 
sjukhuset. 55 %, alltså drygt hälften, av de yngre instämmer delvis i påståendet att de inte 
vill bli ifrågasatta i sitt beslut att söka vård på sjukhuset. Se figur 5. 
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Figur 5. Att inte bli ifrågasatta i mitt beslut att söka vård på sjukhuset av 
ambulanspersonalen. 
                   (1 Instämmer helt   2 Instämmer delvis   3 Instämmer inte    4 Vet ej) 
 
 
 
 
 
 
 
Att ambulanspersonalen skulle kunna ge vård/råd så jag inte behöver uppsöka 
sjukhus. 
Drygt en tredjedel av de äldre förväntar sig att få vård/råd så de ej behöver söka sjukvård, 
men en femte del instämmer inte. Ganska stor del, 24% vet ej. Ingen bland de yngre 
motsäger sig att få vård/råd så de kan stanna hemma, hälften instämmer helt medan nästan 
andra hälften instämmer delvis, se figur 6. 
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Figur 6. Att ambulanspersonalen skulle kunna ge vård/råd så jag inte behöver uppsöka 
sjukhus. 
              (1 Instämmer helt    2 Instämmer delvis    3 Instämmer inte    4 Vet ej) 
 
 
 
Öppen frågeställning 
 
”Om ambulanspersonalen efter undersökning skulle uppmana dig att själv ta dig till 
vårdcentral, hur skulle du uppleva det?” 
Efter genomläsning av kommentarerna valdes ett antal exempel ut som på ett bra sätt 
belyser de olika åsikterna/reaktionerna i de båda grupperna.  
 
 
Citat ur gruppen som var positiva till frågan 
 
“Det beror på situationen, om de kan göra något enkelt på plats så är det onödigt att 
skynda iväg med ambulans. Eftersom jag inte själv kan avgöra ”graden” av mina skador 
är det inte jag som avgör detta. DE ÄR EXPERTERNA!” 
 
”Skönt, eftersom de har utbildning och kan konstatera att jag inte behöver akut vård” 
 
”Positivt då jag förutsätter att dom vet bättre än jag.” 
 
”Det beror helt på hur situationen ser ut. Om de skulle uppmana mig till det så skulle jag 
acceptera det och lita på ambulanspersonalen”  
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Citat ur gruppen som var tveksamma till frågan 
 
”Helt beroende på sjuktillståndet/ kan ändra sig under tiden i väntan på ambulans!! 
 
”Frustrerande. Beroende på omständigheter, vilken åkomma man har.” 
 
”Det beror på hur jag mår. Vilken skada eller åkomma jag har. Men känner jag att jag 
inte kan ta mig själv till vårdcentralen skulle jag bli upprörd.” 
 
”Det beror väl helt på vad som hänt, men skulle nog tycka att det var lite konstigt om jag 
var skadad.” 
 
 
Citat ur gruppen som var negativa till frågan. 
 
”Att inte bli tagen på allvar. Kanske man är lite nervös och är man i min ålder blir man 
extra orolig och vill åka med ambulans.” 
 
”Antingen ledsen (om krafterna var på upphällningen) eller arg (om krafterna räckte till). 
Man ringer inte ambulansen utom i yttersta nödfall och för att man verkligen behöver 
HJÄLP till lasarettet! och specialisthjälp.” 
 
”Det beror på om jag anser att jag kan ta mig någonstans. Eftersom jag ringt ambulans 
p.g.a. att jag inte upplever att jag skulle klara det, skulle jag känna mig förlöjligad och 
som att de inte lyssnar på mig. Det skulle med andra ord INTE uppskattas.” 
 
”Kränkande, det är deras jobb att transportera mig säkert dit och ge mig vård på vägen.” 
 
 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studien visar att de flesta av de äldre anser att ambulanssjukvården är till för att sköta 
transporter till sjukhus utan dröjsmål. De flesta yngre instämmer delvis i frågan. Trots 
denna förväntan på transport till sjukhus utan dröjsmål anser ändå de flesta av de 
tillfrågade att ambulanspersonalen kan göra en första avancerad medicinsk insats. De 
flesta vill också ha hjälp redan på plats även om de yngre ställer sig lite mer tveksamma 
till hur avancerad denna hjälp kan vara. Detta visar enligt vår mening, ändå på ett 
förtroende för ambulanspersonalen,  
Båda grupperna anser att ambulanspersonalen har kunskapen för att hänvisa till rätt 
vårdinstans men en viss tveksamhet infinner sig hos de yngre. Majoriteten i de båda 
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grupperna förväntar sig också att få hjälp med vart man skall söka vård. Mer tveksamma 
är man i frågorna om att efter undersökning få åka med annat färdmedel eller få stanna 
kvar hemma efter vård/råd på plats.   
Denna tveksamhet kan möjligen förklaras av att man i de båda grupperna uppger att man 
inte kallar på ambulans utom i yttersta nödfall.  
  
I den öppna frågan: ”Om ambulanspersonalen efter undersökning skulle uppmana dig att 
själv ta dig till vårdcentral, hur skulle du uppleva det?” önskade vi fånga upp tankar och 
reaktioner som kan skapas i samband med att ambulanspersonalen kan komma att ändra på 
det förväntade skeendet. En person som kallat på ambulans har, enligt Ahl et al (2005), 
själv försökt att bemästra situationen och beslutet har förgåtts av stor tveksamhet. Det 
kändes därför intressant att undersöka människors reaktioner om ambulanspersonalen 
ändrar på deras förväntningar. Av detta förstår vi att stor försiktighet måste iakttas vid 
bedömningen av om den enskilde behöver ambulans eller inte. Som personal i den 
prehospitala vården måste vi respektera att patienten känner oro och kan uppleva att 
han/hon inte har kontroll över situationen.  
Av de äldre som har lång livserfarenhet att luta sig emot förväntar sig mer än hälften att 
inte bli ifrågasatta i sitt beslut att åka ambulans. De yngre däremot visar inte lika stort 
motstånd mot att bli ifrågasatta. Här anser de flesta att de kan tänka sig att bli ifrågasatta i 
sitt beslut att söka vård på sjukhuset. En del uttrycker även att det skulle kännas bra 
eftersom det skulle betyda att de inte är allvarligt sjuka/skadade.  
Trots att man visat på ett förtroende för ambulanspersonalen infinner sig en tveksamhet 
bland de äldre när det gäller att bli ifrågasatt. Detta kan bero på dålig kunskap om vilken 
utbildningsnivå personalen har. 
 
I den yngre gruppen i vår undersökning så kan man skönja en positivare inställning till att 
man kan bli hänvisad till annan vårdnivå samt att ambulanspersonalen har förmågan att 
avgöra detta. Vi anser oss också märka en större tilltro till ambulanspersonalens kunskap 
och förmåga i den yngre gruppen. 
Av de svarande, konstaterar vi att 18% valde att avstå från att besvara denna fråga, så 
kallat partiellt bortfall. (Körner & Wahlgren, 2005).  
Den slutsats vi drar efter analys av svaren vi fått på den öppna frågan är att ett 
ifrågasättande skulle kunna upplevas kränkande för den enskilde. Grunden till detta 
kanske kan förklaras i vårt antagande att allmänheten har en vag uppfattning om vad 
ambulanssjukvård står för.  
 
På vår fråga om vilken utbildning den personal som ansvarar för vården i ambulansen har 
svarade ungefär hälften av de tillfrågade att det är en sjuksköterska som är ansvarig för 
vården i ambulansen. En tredjedel antog att det var en undersköterska och en femtedel 
trodde att personal med kurs i akutsjukvård var vårdansvarig. En fundering i denna fråga 
kan vara att vi inom ambulanssjukvården inte på ett tydligt sätt visar vilka vi är samt att 
allmänheten kanske inte vet skillnader mellan de olika yrkesrollerna.  
 
Under senare år har sjukvården i stort fokuserat på effektivisering och då främst i termer 
om hur olika flödesprocesser kan medverka till detta. I våra yrkesliv som 
ambulanssjuksköterskor har vi träffat på ambulanssjukvårdspersonal vars tankegångar 
varit att vi många gånger kör patienter som inte har behov av de resurser som en 
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akutambulans kan erbjuda. Funderingar har förts fram om man kan komma åt detta 
upplevda problem på något sätt. 
Det är viktigt att vi inte glömmer bort patienten och det behov han/hon upplever sig ha. Vi 
måste på ett ödmjukt sätt hjälpa patienten att förstå sitt vårdbehov och hur det kan 
tillfredställas. Patienten kan ha stor fördel av att komma till rätt vårdinstans även om det 
visar sig vara vårdcentral. Väntetider kan bli kortare och helhetssynen bibehålls på ett 
annat sätt än på en akutvårdscentral. Dahlberg (1997) menar att en stor del av 
omhändertagandet handlar om att bekräfta den enskilda människan. Att inte bli sedd och 
tagen på allvar kan vålla stort lidande. Som vårdpersonal måste vi därför ta patientens 
upplevelse av ohälsa på allvar och varsamt hjälpa henne/honom till rätta. Människor som 
är vana vid att ha kontroll kan enligt Dahlberg, et al (2003) känna att de råkar ut för extra 
stort lidande pga. den beroendesituation de hamnar i vid ett uppkommet sjukdomstillstånd. 
I vår undersökning kunde vi också, i svaren på frågan om hänvisning till annan 
vårdinstans, utläsa ett visst motstånd mot att bli ifrågasatt i sitt beslut att anlita ambulans. 
Detta motstånd tror vi kan bero på känslan av att inte bli trodd och bekräftad. Det vilar 
därför stort ansvar på ambulanspersonalen att, i de fall det är befogat och det bästa för 
patienten, slussa patienten till rätt vårdnivå utan att patienten känner sig förbisedd.  
   
I vår undersökning visade det sig att mer än hälften av äldre tror att man får träffa läkare 
snabbare om man åker ambulans, medan de yngre är mer tveksamma. De instämmer 
delvis. Det är viktigt att informera om att så inte är fallet. Med god information om hur 
prioriteringssystemet inne på sjukhuset fungerar kan vi kanske förhindra onödigt 
ambulansanvändande. Tron om att ambulanstransport ger förtur in till läkaren är en myt 
som måste avlivas.  
 
Upplysning om att alla prioriteras efter samma mall, dvs. triagering av en 
triagesjuksköterska, oavsett hur man tar sig till sjukhuset, måste nå ut till allmänheten. På 
akutvårdscentralen behandlas bara de akut uppkomna symtomen, här görs ingen eventuell 
uppföljning utan den sker på patientens egen vårdcentral. Här tar man hänsyn till hela 
hälsosituationen och skapar därmed en kontinuitet som är viktig för den enskilda 
människan. 
 
 

Metoddiskussion 

 
Tidigare undersökningar som vi tagit del av har varit inriktade på den sjuke patientens 
upplevelser samt ambulanspersonalens tankar om resurser och utnyttjande. Vår 
ursprungliga tanke med detta arbete var därför att försöka belysa allmänhetens uppfattning 
och förväntningar av ambulanssjukvård.  Vi vände oss därför till människor som i nuläget 
inte har något behov av ambulans. Eftersom antalet respondenter endast uppgår till 51 
personer så anser inte vi att man kan dra några slutsatser av arbetet men kan ändå få en 
fingervisning härom. Vi kan konstatera att olika grupper i undersökningen har olika 
uppfattning om vad ambulanssjukvård innebär. 
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Möjligheten att kunna nå vårt syfte med hjälp av artikelgranskning insåg vi var 
otillfredsställande även om vi inledningsvis gjorde olika sökningar med beskrivna sökord i 
olika kombinationer. Utifrån denna omvärldsanalys valde vi att göra en enkätbaserad 
studie samt att vi inom tidsramen för C-uppsats ville nå ut till fler personer än vad som är 
möjligt om studien genomförts i intervjuform vilket i så fall skulle varit alternativet.  
 
Vi började enkätarbetet med att skapa en form som vi kunde ha som underlag när våra 
frågor formulerades. Detta gav oss en möjlighet att granska innehållet på ett tydligare sätt. 
Enligt Körner och Wahlgren (2005) är det viktigt att - begränsa sig till att samla in de 
uppgifter som är relevanta med syftet. I detta hänseende tycker vi att vi nått målet även om 
vissa svar inte redovisas. Det betyder att svaren på frågorna 3a, 3b, och 4 i del ett inte 
redovisas i denna uppsats. Anledningen till att dessa frågor kändes relevanta att ha med i 
arbetet från början var för att få en uppfattning om svaren i viss mån kunde styras av att 
vissa respondenter var mer ambulanserfarna än andra. Detta skulle i så fall kunna ge en 
snedvriden bild av vad allmänheten i grunden har för uppfattning och förväntningar på 
ambulanssjukvården. Vid vår första analys visade det sig att så inte var fallet, det var 
endast ett fåtal respondenter som hade ambulanserfarenhet sedan tidigare.  
 
Färdigställandet av den slutliga enkäten föregicks av en provenkät vilken gav oss ett bra 
underlag för vilka frågor som inte var relevanta. Den visade även att vissa frågor var 
otydliga men förstärkte vår intention om vad vi egentligen ville belysa.  
Under arbetets gång har svaren på frågan som handlar om respondenternas svar på 
uppmaningen att själv ta sig till vårdcentral eller jourcentral vuxit sig starkare. Svaren ger 
en djupare innebörd i åsikten om de tankar på ett annat prehospitalt arbetssätt som 
ambulanssjukvårdspersonal enligt vår uppfattning har. Det är viktigt att ytterligare belysa 
denna fråga då den för många människor ger en känsla av ifrågasättande vilket i sig är 
kränkande. Detta är naturligtvis inte vår intention med prehospitalt ambulansarbete. En 
möjlig missräkning i enkätutformningen kan vara att vi inte betonade att i det här fallet 
handlade om åkommor som normalt skulle kunna behandlas på vårdcentral eller 
jourcentral. Tydlig information om ambulanssjukvårdens målsättning och syfte med detta 
arbetssätt känns mer och mer av vikt. Möjligheten att gå vidare med en större 
intervjubaserad undersökning skulle därför vara intressant. 

 

Omvärldsanalys 

Socialstyrelsen har på uppdrag av Ambulansforum (ambulansforum.se) fått i uppgift att 
beskriva prehospitalt arbete under rubriken: Vem får göra vad inom ambulanssjukvården? 
På frågan om ambulanssjukvårdspersonal kan avstyra onödig ambulanstransport eller 
rekommendera patient annan vårdnivå, får man svaret att: 
”Ja, arbetsuppgiften är i och för sig oreglerad, d.v.s. det finns inte något 
författningsreglerat hinder mot att utföra åtgärden. Verksamhetschefen bestämmer genom 
arbetsordning el. dyl. dokument vem som får göra vad. Verksamhetschefen har ansvar för 
att personen som utför arbetsuppgiften har reell kompetens och att den vård som utförs är 
förenlig medsäkerheten för patienterna”.  
(Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Dnr 51-5413/2005)  
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Samma svar som ovan får man på frågan - om ambulanspersonalen kan besluta om Triage 
(bedömning utifrån vitala parametrar) vilket i det här fallet betyder ”transportera patienten 
till optimal vård”. Det kan tolkas som att detta arbetssätt borde vara en naturlig en del av 
ambulanssjukvården. Med hjälp av lämpliga styrdokument från 
verksamhetschef/medicinskt ansvarig som innefattar ett bedömningsunderlag, vilket 
tillsammans med reell kompetens tydliggör att handlingen skall vara inriktad på att den 
vård som ges, är förenlig med patientens säkerhet. Förutsättningen för detta arbete är 
naturligtvis som vanligt att patientens bästa kommer i första hand. 
 
Olika ambulansorganisationer runt om i Sverige har redan startat upp olika sätt att arbeta 
för att effektivisera omhändertagandet prehospitalt och då fokuserat på det som skulle 
kunna sammanfattas som vårdnivå bedömning på hämtplats.  
Inom KAMBER (katastrof- ambulans- och beredskapsförvaltningen) Skåne arbetar man 
mot målet att skapa en samsyn och samverkan kring det akuta medicinska 
omhändertagandet och på så sätt bidra till en säker vård av god kvalitet och med hög 
tillgänglighet. Ett gott samarbete med primärvården är naturligtvis en förutsättning för 
detta arbetssätt. Som grund har ambulanspersonalen ett symtombaserat beslutsstöd i form 
av en triagehandbok (Triagehandbok, region Skåne) 
 
Bedömning av patientens vitala funktioner (allmäntillstånd) och symtombeskrivningen 
utgör tillsammans grunden för bedömning av patientens vårdbehov och lämplig vårdnivå. 
Denna triagehandbok har inte som syfte att ställa diagnos på patienten utan ska ses som ett 
stöd för att tillsammans med ambulanspersonalens egna kunskaper i form av erfarenhet 
och kompetens rådgiva patienten. Här hamnar vissa patienter i läget att de inte blir föremål 
för ambulansstransport utan kan bli hänvisade till annan vårdnivå än sjukhus, 
nödvändigtvis kanske inte ens samma dag. 
 
Ett liknande arbetssätt finns även i NU sjukvården ( Norra Älvsborg och Uddevalla). Här 
har ambulansledningen i samråd med primärvård gått ut med information via ett 
pressmeddelande (bilaga 2) att vissa patienter som ringer efter ambulans kommer att bli 
transporterade till vårdcentral eller jourcentral. Till stöd har ambulanspersonalen en 
triagehandbok som stämmer överens med den som sjukvårdsrådgivningen använder. Efter 
bedömningen får primärvårdspatienterna ambulanstransport till sin vårdcentral eller 
jourcentral. Där får patienterna samma omhändertagande som om patienten på egen hand 
sökt dit. Meningen med detta arbetssätt är att avlasta trycket på akutmottagningarna vilket 
i sin tur minskar väntetiderna för de patienter som söker dit direkt.  
Farhågor mot att ett sådant arbetssätt skulle öka belastningen på ett orimligt plan har 
studerats i projektform av NU sjukvården kallat för ”Ambulansdirigering i NU sjukvården 
2007”. Deras resultat visade att belastningen skulle öka med i genomsnitt 0.17 patient per 
dag per vårdcentral baserat på antalet besök under kontorstid. En inte alltför kraftig ökning 
av patient tillströmningen kan man tycka. Vidare ska man ha med i beräkningen att 
ambulanssjukvården fortfarande transporterar in patienter till akutvården som är 
primärvårdsmässiga men där man av olika själ t.ex humanitära, avlastar primärvården.  
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Informationsvägar 
 
Eftersom det kan vara svårt att själv avgöra hur sjuk man är så måste rättigheten att få 
hjälp alltid finnas möjlig. Allmänheten har i dag olika möjligheter att på egenhand få råd 
vid olika sorters symptom. Internet användningen gör att tillgängligheten på information 
från olika hemsidor är stor. Många sjukvårdsorganisationer med självaktning har en 
upplysning till vart man kan vända sig för råd. Sjukvårdsupplysningen samt vårdcentral är 
andra vägar man telefonledes kan gå. 
 
Möjligen kan det vara så att kunskapen vad det gäller egenvård mer eller mindre har tonats 
ned i och med detta. Äldre tiders hemsjukvård var i mångt och mycket uppbyggd på 
kunskaper som gått vidare i generationer. I många fall har historiskt sett medicinska 
färdigheter varit uppdelade på flera olika kategorier av personer – fältskär, läkare, ”kloka 
gummor” och så vidare. De sätt på vilka folk under äldre tider har hanterat sjukdomar och 
skador och hur de har betraktat fysiskt lidande skiljer sig naturligtvis från hur vi ser på det 
i dag. Kunskapen om egenvård bör repeteras ofta för att vara aktuell.
Många av dem som idag väljer att tillkalla ambulans gör det oftast utifrån ett akut 
uppkommet behov och möjligen kan det bero på att de då inte tid eller ork att fundera på 
vart de ska vända sig, och då är ambulanssjukvården en utväg.  
Man kan tänka sig att ambulanssjukvårdssystemet bör vara allmänt känt då många 
människor genom årens lopp på ett eller annat sätt varit i kontakt med detsamma.  
 
Vid sökning på vad det finns för upplysningsmöjligheter vad det gäller 
ambulanssjukvårdens arbetsfält är det oftast begränsat till respektive sjukvårdsområdes 
ambulanshemsida. Där beskrivs i första hand organisationen t ex antal fordon, placering, 
tillgänglighet, kontaktväg vid akut sjukdom, kompetens m.m.. Information om 
ambulanspersonalens vardag och arbetssätt är inte ett prioriterat informationsområde. 
Intentionen var att detta arbete skulle kunna ge en hänvisning om vad det kan finnas för 
uppfattning och förväntning på ambulanssjukvården hos allmänheten.  
Vi upplever att människor i vår omgivning har uppfattningen att vi mest tar hand om T-
olyckor och andra svårt akut sjuka människor.  
En anledning till denna förförståelse kan vara de ”sjukhusserier” och reportage som 
förekommer i media där det i allmänhet ges en bild av en sådan vårdvärld. En generell bild 
av vad ambulanssjukvårdens huvudsakliga sysslor är, kan naturligtvis vara svår att 
beskriva då den kanske inte alltid är så intressant med tanke på att de flesta 

bulanstransporter inte är av akut karaktär och därmed inte så ”spännande”. am  
Ett av de ställen som man som novis i ambulanssjukvård kan förkovra sig på, är 
arbetsförmedlingens hemsida på internet. Där ges information om olika yrkesområden och 
då även ambulanssjukvårdens vardag. Här beskrivs bland annat att det sällan handlar om 
akuta lägen för ambulanssjukvårdspersonalen utan uppdragen domineras av mindre akuta 
fall, samt transporter av patienter mellan olika sjukvårdsinrättningar.(www.ams.se) 
Polismyndigheten och räddningstjänsten har sedan länge satsat på att föra ut information 
om sin verksamhet via informationsträffar i skolor eller liknande. Inom 
ambulanssjukvården har det mer handlat om att visa upp fordon, och utrustning istället för 
att informera om vad vi är till för.  Här ser vi att det finns en stor möjlighet till förbättring. 
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Konklusion 

Denna undersökning visar att behovet av information är stor och eftersatt. Utförlig 
information är nödvändigt för att kunna införa ett annat arbetssätt än vad 
ambulanssjukvården har idag. Med ökad kunskap kommer ökad förståelse och insikt om 
att olika sjukdomstillstånd kräver olika vård, på olika vårdnivåer, exempelvis vårdcentral 
att växa. Tilläggas bör att förståelsen måste vara ömsesidig. Ambulanspersonal måste 
förstå och respektera människors oro och behov av hjälp då hälsan upplevs hotad. Vi 
måste alltid se människan bakom symtomen.  
En ytterligare aspekt med detta arbetssätt är den ekonomiska situationen. Införande av 
ambulanssjuksköterskor har öppnat upp möjligheten att använda deras kompetens i form 
av sjukvårdsrådgivning på plats. Naturligtvis måste de ramar som styr detta arbete vara väl 
förankrade i ledningen och inarbetat hos den prehospitala personalen.  
Vår förhoppning är att vårt arbete kan sporra andra till att arbeta vidare med 
frågeställningar som ökar kunskapen om ambulanssjukvård hos allmänheten. 
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Varför genomförs denna studie? 
Denna studie är en del av en uppsats som skrivs för att belysa unga och äldres 
förväntningar och uppfattning om ambulanssjukvård. Ambulanssjukvården är 
i ständig utveckling och resultatet av denna studie kan komma att ligga till 
grund för ett förbättringsarbete.  
Uppsatsen genomförs vid Institutionen för vårdvetenskap på Högskolan i 
Borås och skrivs av: Anna-Karin Berg, Mikael Fransson och Ingemar 
Sundgren. 
 
 
Ditt deltagande är viktigt! 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt 
för undersökningens kvalitet, att alla som får frågeformuläret besvarar det. 
Var vänlig och besvara frågorna utifrån din egen aktuella kunskap. 
 

Dina svar kommer att behandlas anonymt! 
När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska tabeller och 
några möjligheter att identifiera just dina svar finns inte. Du har all rätt att 
välja att inte delta i studien. 
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Del 1 

1 Är du man eller kvinna?  Man  Kvinna 

 

2 

Hur gammal är du?  

 Under 25 år     26-50 år     51-75 år      76 år & äldre 

 

 

3 a. 

 

Har du åkt som patient i ambulans någon gång? Om ja, se fråga 3 b. 

 ja, närmaste året      ja, för mer än 1 år sedan     aldrig 
 

 

3 b. 
Av vilken/vilka anledningar åkte du ambulans? 

 Hjärtsjukdom/besvär            Andningsbesvär     Trafikolycka    

 Infektionssjukdom/besvär    Magsmärta             Yrsel   

 Psykiska besvär                    Andra olycksfall    Annat  
 

4 

 

Har du någon gång anlitat ambulans åt någon annan person?  

 ja, närmaste året      ja, för mer än 1 år sedan     aldrig 

 
 

5 

 

Vad har du för utbildning? 

  Folkskola/Grundskola      Yrkesskola/Gymnasium    Högskola/Universitet 

       eller liknande                        eller liknande                          eller liknande 
 

6 

 

Vem/vilka rådgör du med vid eventuell sjukdom eller skada? 

 Min egen erfarenhet      Närstående                 Sjukvårdsupplysningen     

 Vårdcentral                   Övrig 
 

7 
Vilken, tror du, är den lägsta utbildningsnivån hos den personal som ansvarar för 
vården i en ambulans? 

 Person som gått kurser i akutsjukvård    Undersköterska    

 Sjuksköterska       Läkare 
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Del 2 

 
Vad har du för uppfattning om vad ambulanssjukvård är? 

För varje påstående, kryssa för det svarsalternativ som du anser stämmer bäst. 

  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte 

Vet ej  

a Ambulanssjukvården 
är i första hand till för 
att sköta transporter 
till sjukhus 

 

     

b Ambulanssjukvården 
kan göra en första 
avancerad medicinsk 
behandling 

 

     

c Ambulanspersonalen 
har kunskap för att 
hänvisa mig till rätt 
vårdinstans som ex. 
vårdcentral 

 

  

 

   

d Man kommer fortare 
in till läkare på 
sjukhuset om man tar 
ambulans. 

 

     

e Jag skulle alltid ringa 
efter ambulans oavsett 
åkomma. 

 

     

f Jag skulle ringa 
ambulans endast då 
jag inte klarar 
situationen själv. 
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Del 3 

 

Om du skulle kalla på ambulans vad har du då för förväntningar 
på ambulanssjukvården? 
För varje påstående, kryssa för det svarsalternativ som du anser stämmer bäst. 

  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
inte 

Vet ej  

   a Att jag får hjälp redan 
på plats innan av- 
transport till sjukhus 

 

     

b Att utan något 
dröjsmål transporteras 
direkt till sjukhus 

 

     

c Ambulanspersonalen 
kan efter undersökning 
rekommendera annat 
färdmedel till 
sjukvården om de 
anser att ambulans ej 
behövs 

 

     

Att inte bli ifrågasatt i 
mitt beslut att söka 
vård på sjukhuset av 
ambulanspersonalen 

 

 d     

Att få hjälp med vart 
jag skall söka vård  
t.ex. vårdcentral eller 
sjukhus 

e 

 

     

Att ambulans-
personalen skulle 
kunna ge mig vård/råd 
så att jag inte behöver 
uppsöka sjukhus 

f 
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Del 4 

 
   Om ambulanspersonalen efter 
undersökning skulle uppmana 
dig att själv ta dig till 
vårdcentral, hur skulle du 
uppleva det? 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 

 
 

Pressmeddelande 
Efter projekt i Primärvården Fyrbodal och NUsjukvården 
Ambulanstransporter även till vårdcentralen från 1 november 
Från NUsjukvården 
20071025 08:00 
Den som ringer efter en ambulans behöver inte alltid sjukhusvård – för 
vissa patienter är det bättre om de får en transport till vårdcentralen eller 
jourcentralen. Från och med 1 november görs en särskild prioritering av 
vårdbehovet direkt i ambulansen. 
 
Det innebär att patienten kommer till rätt vårdnivå direkt och slipper långa 
väntetider på akutmottagningen, menar Suzanne Londré, verksamhetschef på 
Vårdcentralen Ljungskile. 
Det kan vara svårt att själv avgöra hur allvarligt sjuk man är. 
En patient kan må dåligt och uppleva det väldigt dramatiskt, men när 
ambulansen kommer kan det kan ändå visa sig att det är en primärvårdspatient, 
säger Suzanne Londré. 
 
Om en sådan patient kommer till akutmottagningen finns risk för att väntetiden 
blir lång eftersom man där måste prioritera svårare sjuka och skadade först, 
säger Bengt Asplén, verksamhetschef vid Ambulanscentrum i NU sjukvården. 
När ambulansen kommer påbörjas en bedömning av tillståndet, behandling och 
därefter prioritering av det fortsatta vårdbehovet. Som stöd har 
ambulanspersonalen en handbok som definierar nivåerna för primärvård och 
länssjukvård. Det som står i handboken stämmer överens med det som 
sjukvårdsrådgivningen använder. 
Efter bedömningen får primärvårdspatienterna ambulanstransport till sin 
vårdcentral eller jourcentral. Där sker samma omhändertagande som om 
patienten sökt dit direkt. Ambulanstransporten innebär inte automatiskt ett 
läkarbesök utan det kan också hända att en distriktssköterska tar emot och att 
patienten får med sig råd om egenvård hem. 
Arbetssättet att transportera primärvårdspatienterna direkt till vårdcentralen 
används redan nu i Dalsland och norra Bohuslän medan det är betydligt mer 
sällsynt i Trestadsområdet. Det som händer den 1 november är att alla 
ambulanser kommer att arbeta på samma strukturerade sätt oavsett varifrån 
patienten ringer. 
Det nya arbetssättet är ett resultat av ett gemensamt 
ambulansdirigeringsprojekt mellan Primärvården FyrBoDal och NU sjukvårdens 
ambulansverksamhet. Förhoppningen är att arbetssättet ska avlasta 
akutmottagningarna och minska väntetiderna för patienterna. 
Redan idag transporteras ca 1500 primärvårdspatienter i ambulans till 
vårdcentraler och jourcentraler och en beräkning är att det blir ytterligare 1000 
när det nya arbetssättet används i hela området. 
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