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Sammanfattning   

Ambulanssjuksköterskan anses arbeta inom ett komplext kunskapsfält då den 
medicinska kunskapen och vårdvetenskapen skall samordnas med yrkeserfarenheten för 
att kunna göra en adekvat bedömning. Studier visar att en tredjedel av 
ambulansuppdragen inte är i behov av ambulanstransport enligt ambulanspersonalen. I 
takt med ökad kompetens i ambulanssjukvården upplevs en önskan att tillgodose icke 
akuta patienter på ett bättre sätt. Syftet med studien är att beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelser av att bedöma icke akuta patienter och om 
kompetensen tas till vara i dessa icke akuta situationer. Denna kvalitativa intervjustudie 
innehåller åtta intervjuer med specialistsjuksköterskor i en ambulansorganisation. För 
att bearbeta materialet har kvalitativ innehållsanalys använts och fem olika kategorier 
framträdde. Resultatet beskriver att ambulanssjuksköterskan i sin bedömning 
kontrollerar patientens vitala parametrar och tar hänsyn till patientens sociala situation 
men har begränsat stöd i bedömningen. En triagemodell kan vara ett beprövat 
beslutsstöd i bedömningen. Det beskrivs att ambulansuppdragen har skiftande behov 
från avancerad övervakning och läkemedelshantering till transporter utan vårdbehov. 
Ambulanssjuksköterskan anser sig ha kompetens att bedöma om patienten är i behov av 
ambulanssjukvård eller ej men det är viktigt att vara överrens med patienten så att 
patienten känner trygghet. Riktlinjer kring dessa icke akuta patienter är en förutsättning 
i ambulanssjukvården för att ambulanssjuksköterskan skall kunna hantera denna 
patientgrupp. Framtida svenska studier är ett måste för att utveckla och utvärdera ett 
kvalitetssäkert omhändertagande i dessa icke akuta situationer.

Nyckelord: Bedömning, icke akut patient, beslutsstöd, kompetens, framtida möjligheter.
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INLEDNING

Ambulanssjukvården har genomgått en stor utveckling från att ha varit en bisyssla till 
taxiverksamhet med sju veckors sjukvårdsutbildning till att idag vara en högst 
avancerad akutmedicinsk resurs med totalt fyra års högskolestudier. Fokus har tidigare 
legat på att snabbt transportera patienten till sjukhus för vård där minimal kunskap och 
utrustning användes prehospitalt. Idag ligger fokus på att göra en adekvat bedömning av 
patientens symtom och sjukdomsförlopp, för att därefter kunna ge adekvat vård och 
medicinsk behandling enligt generella direktiv. Detta genomförs med avancerad 
medicinsk teknisk utrustning som hjälpmedel. 

Utvecklingen av ambulanssjukvården fortsatte med att socialstyrelsen i slutet av 1990-
talet offentliggjorde att de från 2005-10-01 kommer att kräva sjuksköterskekompetens i 
varje akutambulans. Därmed har sjuksköterskeprofessionen inom
ambulansorganisationerna synliggjorts och blivit starkare. Vi upplever att detta har 
medfört att kraven och förväntningarna på ambulanssjukvården har ökat hos allmänhet 
och vårdgivare. Centraliseringen av akutsjukhusen runt om i Sverige har lett till att bla 
tranportsträckorna mellan patient och sjukhus ökat, fler och sämre patienter 
transporteras mellan sjukhusen. 

Av tradition har det inte funnits/finns någon möjlighet eller formell kunskap hos 
ambulanspersonalen att göra bedömningen att patienten inte är i behov av 
ambulanssjukvård. Den första kontakten med patienten sker hos larmcentralen vilka 
hittills är ensamma om att avgöra om patienten är i behov av ambulanstransport eller ej. 
Detta sker med hjälp utav ett medicinskt index. Om larmcentralen har gjort 
bedömningen att en ambulans behövs har ambulanssjuksköterskan små möjligheter att 
påverka detta beslut trots högre medicinsk kompetens. Ambulanssjuksköterskans fokus 
har inte legat på bedömningen av en icke akut sjuk patient utan snarare vart personen 
skall transporteras.  Med detta arbetssätt har aldrig ambulanstransporten ifrågasatts 
varken av ambulanssjuksköterskan eller av patienten. I klartext innebär detta att 
patienten transporteras till en vård- instans oavsett om det föreligger behov eller ej. Med 
detta examensarbete vill vi därför undersöka hur ambulanssjuksköterskan upplever hur 
dagens arbetssätt fungerar.

BAKGRUND

I bakgrunden förklarar vi vad ambulanssjukvård är, hur litteraturen beskriver 
ambulanssjuksköterskan och hennes bedömning samt hur larmcentralen prioriterar.
Vi visar också de studier som är gjorda kring den icke akuta patienten.

Ambulanssjukvård

Socialstyrelsen (2001) definierar ambulanssjukvård som hälso- och sjukvård som 
omfattar undersökning, vård och behandling på hämtplats och/eller i ambulans. 
Med ambulans menar socialstyrelsen ”sjuktransportmedel som kan vara bil, båt, 
helikopter eller annan specialutrustad fordonsmiljö” (s.1).

För arbetsuppgifter inom ambulanssjukvård av allmän omvårdnadskaraktär anser 
socialstyrelsen att undersköterskekompetens med påbyggnadsutbildning är lämpligt. För 
mer medicinskt kvalificerade arbetsuppgifter som också innefattar läkemedelshantering 
krävs sjuksköterskekompetens ( SOSFS 2005:24)
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Ambulanssjuksköterskan

Socialstyrelsen anser att arbetet som sjuksköterska inom ambulanssjukvård innebär att 
träffa patienter i alla åldrar och inom samtliga sjukvårdsspecialiteter. Patienterna 
uppvisar svikt eller risk för svikt i ett eller flera organsystem. Ambulanssjuksköterskan 
skall ansvara för bedömning, rådgivning, prioritering samt åtgärder på hämtplats, under 
transport och överlämnande vid mottagande sjukvårdsinrättning (SOSFS 1997:18).
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg (2003) menar att 
ambulanssjuksköterskan arbetar inom ett komplext kunskapsfält. Det anses komplext 
för att ambulanssjuksköterskan tvingas samordna den medicinska och den 
vårdvetenskapliga kunskapen tillsammans med sin yrkeserfarenhet för att kunna göra en 
adekvat bedömning i varje enskild situation. Dessa situationer präglas av korta möten
med begränsad tid. Under denna begränsade tid skall ambulanssjuksköterskan kunna 
bedöma och prioritera om patienten är allvarligt sjuk eller inte och vidta åtgärder 
därefter (Wireklint- Sundström, 2005). Dahlberg et al (2003) beskriver vikten av att ha 
ett patientperspektiv där patienten ses som expert på sig själv och sin situation. Den 
prehospitala vårdaren behöver därför vara öppen och följsam. Detta betyder att vårdaren 
måste finnas med hela tiden, ha kontakt med patienten och anpassa sitt agerande till 
patientens individuella behov. På hämtplats kan patientens trygghet förstärkas genom att 
vårdaren tar hänsyn till patientens hemförhållande och ser till att spisen är avstängd och 
fönstren är stängda. Det är även viktigt att som vårdare sätta sig in i patientens livsvärld. 
Säger patienten att den har svårt att andas så upplevs det så trots att de vitala 
parametrarna talar emot andningsbesvär. Här beskrivs att bekräfta patienten genom att 
vårdaren är närvarande och försöker förstå patientens upplevelse samtidigt som både 
vårdvetenskap och medicinsk vetenskap tillämpas optimalt. 

Generella direktiv

Ambulanssjuksköterskans läkemedelshantering styrs av generella direktiv vilket är en 
läkarordination som är skriven för patienter utifrån specifika tillstånd. Dessa direktiv 
skall innehålla indikationer, kontraindikationer, dosering samt antalet tillfällen dosen får 
upprepas utan läkarkontakt. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges 
till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning (SOSFS 
2005:24).

Lagstiftning

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) skall vården bedrivas så att den 
uppfyller kraven på en god vård. Den skall vara av god kvalité och tillgodose patientens 
behov av trygghet. Vården skall vara lättillgänglig och bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. Goda kontakter skall främjas mellan patient och hälso-
och sjukvårdspersonal. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården, skall om 
det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt 
hälsotillstånd.

Vårdkedjans första länk: Prioriterings- och dirigeringscentralen. 

SOS-Alarm är ett företag som driver Sveriges nödnummer 112 på uppdrag av staten. 
SOS-Alarm intervjuar och identifierar händelser så att rätt hjälpresurser snabbt kan 
dirigeras till platsen. SOS-Alarm är en samordnande länk mellan polis, räddningstjänst, 
ambulans, fjäll och sjöräddning. För att kunna bedöma och prioritera använder
larmoperatören ett medicinskt index. Detta index är ett symtombaserat beslutsstöd till 
operatören.
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När larmoperatören bedömer att vitala funktioner som t.ex. medvetandegrad, andning 
och cirkulation är allvarligt hotade är det viktigt resurserna mobiliseras snabbt, 
prioritet 1. Närmast tillgängliga ambulans larmas. Ambulansens personal bedömer 
behovet av körsätt (snabbt) till hämtplatsen och påkallande av fri väg med siren eller 
blåljus.

De kliniska tillstånd och situationer som utan dröjsmål bör undersökas av läkare larmas 
ut som prioritet 2 och närmast tillgängliga ambulans larmas ut. 
De uppdrag där tillsyn och vård kan behövas av medicinsk utbildad personal och där 
rimlig väntetid inte bedöms påverka patientens tillstånd larmas ut som prioritet 3. 
Ambulans tilldelas uppdraget med beaktande av den totala beredskapen för allvarligare 
händelser med högre prioritet. 

Om patienten inte bedöms ha behov av vård eller tillsyn av medicinskt utbildad personal 
under transporten larmas som regel inte ambulans. Bårtransportbil, taxi eller båt larmas 
ut som prioritet 4. (Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning, 2007).

Tidigare studier 

SOS-Alarm gör en bedömning och prioritering av de samtal som rings in samt därefter 
utalarmering av ambulans. Studier från Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg (2007a,b)
visar att en tredjedel av de ambulansuppdrag som utfördes ansågs inte vara i behov av 
ambulanstransport enligt ambulanspersonalen. De flesta uppdrag som ej var motiverade 
gällde buk/urinvägsbesvär samt transporter mellan vårdinrättningar där annan 
sjukvårdspersonal var beställare. Det framkom också att i ungefär hälften av dessa fall 
bedömde ambulanspersonalen att patienten kunde transporteras med egen bil eller i taxi. 
Resterande var i behov av någon form av liggande transport, dock utan vårdbehov.
Marks, Daniel, Afolabi, Spiers & Nguyen-Van-Tam (2002) gjorde en studie av vad det 
var för patientkategorier som inte transporterades med ambulans. En tredjedel av 
uppdragen gällde patienter som ramlat och inte uppvisade några skador. Majoriteten av 
samtliga patienter var äldre mellan 65 – 90 år. Att andelen ej motiverade 
ambulansuppdrag är förhållandevis stort bekräftas från både Storbritannien och USA 
(Hausvald, 2002; Snooks et al., 2004a; Snooks, Dale, Hartley-Sharpe & Halter 2004b). 
Här har försök gjorts att låta ambulanspersonalen bedöma om patienten är i behov av 
ambulanssjukvård eller ej samt om patienten är i behov av primärvård eller 
akutsjukvård. Få organisationer har hittills gett ambulanspersonalen denna möjlighet. 
Det enda som gjort att ambulanspersonalen ej behövt ta med patienten till sjukhus har 
varit att patienten själv ej velat medfölja. Inför dessa försök utformades checklistor eller 
frågeformulär som ambulanspersonalen skulle följa då de ansåg att patienten inte var i 
omedelbart behov av ambulanssjukvård. Checklistorna arbetades igenom samtidigt som 
patientens vitala parametrar noterades. När ambulanspersonalen gjorde bedömningen att 
patienten inte var i behov av ambulanstransport eller akutsjukvård så följdes dessa 
patienter upp. I uppföljningen kontrollerades om patienten trots allt fått uppsöka 
akutsjukvård och hur deras tillstånd i dessa fall bedömdes av akutmottagningen.
Resultatet i Hauswald (2002) visar att 24% av patienterna som lämnades hemma var i 
behov av akutsjukvård. Resultatet i Snooks et al. (2004a) var att 5,4% av patienterna var 
i behov av akutsjukvård.  
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Bedömning

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005, s.11)
”Skall sjuksköterskan självständigt arbeta enligt omvårdnadsprocessen. 
Genom observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status och mål) 
omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och 
utvärdering av patientens omvårdnad”.

Bruce, Dahlberg & Suserud (2003a) gjorde en intervjustudie med 
ambulanssjuksköterskor kring bedömningen av patienter prehospitalt. Där framkom att 
det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt inför vad ambulanssjuksköterskan är på 
väg att möta, att förbereda sig inför mötet med patienten men utan att på förhand 
bestämma sig för vilka åtgärder som skall vidtas. Wireklint - Sundström (2005) belyser 
att ambulanssjuksköterskan bör ha en avvaktande inställning gentemot patienten då
patienten måste ses som expert på sig själv och sitt tillstånd. Detta måste sedan 
ambulanssjuksköterskan väga emot de medicinska symtom som patienten uppvisar.
Wireklint - Sundström (2005) skriver att sjuksköterskans primära bedömning baseras på 
patientens beteende, utseende och om och hur patienten pratar. Studier påvisar att en 
prehospital bedömning bör innehålla vitala parametrar såsom pulsfrekvens, 
andningsfrekvens, blodtryck, syrgasmättnad och medvetandegrad (Snooks et al. 2004b; 
Mann, Schmidt & Cone, 2004; Bruce, Dahlberg & Suserud, 2003b; Wireklint-
Sundström 2005). Wireklint - Sundström (2005) menar vidare att bedömningen också 
bör kompletteras med att inspektera hudkostymen, känna på kroppen och att lyssna på 
lungor, hjärta och mag- tarmkanal med hjälp av stetoskop. Bruce et al (2003b) påtalar 
också vikten av att värdera patientens sociala omständigheter och patientens 
hemsituation i den prehospitala bedömningen då detta speglar patientens dagliga liv. 
Inom ambulanssjukvården går den medicinska vetenskapen och vårdvetenskapen hand i 
hand men ambulanssjuksköterskan lägger tonvikten på den medicinska vetenskapen i 
sin prehospitala bedömning (Bruce et al. 2003b, Wireklint- Sundström, 2005). 

När sjuksköterskan skall göra bedömningen om patienten är i behov av akutsjukvård 
eller primärvård kan olika triagemodeller användas som hjälpmedel. 
Ordet triage kommer ursprungligen från franskan och betyder sortera (Cato, et al., 
2004). Triage är idag ett utvecklat bedömningssystem som framförallt används vid 
sjukhusens akutmottagningar. I Sverige används METTS - Medical Emergency Triage 
and Treatment System och ADAPT - Adaptiv Process Triage (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering [SBU], 2008). METTS är utvecklat vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg år 2004. Detta triagesystem bygger på vitala 
parametrar samt subjektiva parametrar kopplade till alarmsymtom. Prioritering enligt 
METTS styr bland annat vilka blodprover som skall tas, vilken typ av övervakning som 
krävs samt hur snabbt patienten måste träffa en läkare (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, 2008). ADAPT är utvecklat 2006 i ett samarbete mellan Region 
Skåne och Stockholms läns landsting och baseras i huvudsak på vitala parametrar men 
har en även en turordningsprincip för de lägre prioriteringarna. I Region Skåne har 
ADAPT vidareutvecklats till en triagehandbok vars syfte är att snabbt och säkert 
bedöma vårdbehov, vårdnivå och prioriteringsgrad. (Region Skåne, 2007) 

PROBLEMFORMULERING

Vi upplever att dagens ambulanssjuksköterskor har en begränsad möjlighet att hjälpa de 
patienter som inte är i behov av ambulanssjukvård på bästa sätt. I specialistutbildningen 
diskuteras ambulanssjuksköterskans prehospitala bedömning. Enligt Socialstyrelsen ska 
ambulanssjuksköterskan ansvara för bedömning, rådgivning, prioritering samt åtgärder 
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på hämtplats, under transport och överlämnande vid mottagande sjukvårdsinrättning
(SOSFS 1997:18). Vi vill därför undersöka hur dagens ambulanssjuksköterskor 
upplever och erfar hur det är att bedöma de patienter som inte är i behov av 
akutsjukvård. Vi vill också undersöka om kompetens tas tillvara.

SYFTE

Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att 
bedöma icke akut sjuka patienter prehospitalt och om hennes kompetens utnyttjas och 
tas till vara i dessa situationer.

METOD

Denna studie är genomförd med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & 
Hällgren - Graneheim (2008). De menar att kvalitativ innehållsanalys kan användas 
inom vårdvetenskap och fokuserar på att granska och tolka texter förutsättningslöst som 
är baserade på människors upplevelser. Utgångspunkten i kvalitativ metod är att 
människans berättelse är sanningen och dess strävan är att med en närhet stimulera 
berättandet så forskaren blir medskapare. Kärnan i kvalitativ innehållsanalys är att 
beskriva likheter och skillnader i textinnehållet och med utgångspunkten att sanningen 
finns i betraktarens ögon. 

Urval

Urvalet utgjordes av erfarna ambulanssjuksköterskor och för att intervjustudien skulle 
kunna genomföras kontaktades verksamhetschef och ambulansöverläkare i aktuell 
ambulansorganisation. Efter deras klartecken kontaktades avdelningschef och 
utbildningssamordnare vid två olika ambulansstationer i berörd organisation för att få 
hjälp med urval av totalt åtta informanter. 
Inklusionskriterierna för att delta i intervjustudien var:

 Sjuksköterskeerfarenhet inom ambulanssjukvård i minst fem år.
 Specialistsjuksköterskeutbilning inom ambulanssjukvård.

Våra kriterier med fem års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska i ambulanssjukvård 
och specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård var baserade enligt det 
som Benner (1993) beskrev som ”expert” inom omvårdnad. Hon beskriv en fem –
gradig skala som går från novis till expert och experten beskrevs som en sjuksköterska 
med enorm erfarenhet som snabbt sätter sig in i varje situation och det aktuella 
problemet utan att slösa bort dyrbar tid. 

Urvalet resulterade i sex män och två kvinnor och varje informant kontaktades per mail 
där det frågades om de ville delta i studien. Efter deras godkännande skickades ett brev 
till informanterna per mail där det framgick att allt deltagande var frivilligt och kunde 
avbrytas när som helst utan förklaring (Se bilaga 1).

Datainsamling

I brevet förklarade vi vårt intresseområde och studiens syfte. Informanterna ombads att 
tänka ut en situation där de ansåg att patienten inte var i behov av ambulanssjukvård 
men de valde att transportera i alla fall (Se bilaga 1). 
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En frågeguide med öppna frågor skapades där vi ville få provinformanten att berätta så 
fritt som möjligt kring varje fråga och eventuella följdfrågor kompletterades av 
författarna under intervjun. En provintervju genomfördes av båda uppsatsförfattarna för 
att träna på intervjuteknik och för att se om intervjufrågorna gav svar som motsvarade 
studiens syfte. En nära kollega som även motsvarade inklusionskriterierna 
provintervjuades. Vi tydliggjorde att raka och ärliga svar förväntades kring våra 
intervjufrågor och hur intervjun genomfördes. Provintervjun transkriberades ordagrant 
och därefter diskuterades materialet med handledaren. Därefter strukturerades 
intervjufrågorna om och ämnen som författarna ville beröra men som kom upp spontant 
under provintervjun skrevs ner (Se bilaga 2). I en halvstrukturerad intervju är det viktigt 
att kompletterande frågor ställs på ett flexibelt sätt för att fånga upp svar och berättelser 
från informanterna (Kvale, 1997). I samråd med handledaren bedömde vi att 
provintervjun kunde användas i intervjustudien då den tydligt speglade studiens syfte 
och besvarade frågeställningarna.

Då provintervjun ingick i studien kontaktades sedan sju informanter på telefon där tid 
och plats bestämdes och då berättades även att intervjustudien var förankrad av 
organisationens verksamhetschef och ambulansöverläkare. 
Intervjuerna genomfördes sedan avskilt på informanternas arbetsplats på ledig tid eller 
avskilt i deras hem enligt deras önskemål. Innan intervjun påbörjades träffade vi 
informanterna och berättade i stort om syftet med intervjun. Vi fick en chans att bekanta 
oss med varandra och besvara eventuella frågor från informanten. Kvale (1997) 
beskriver att det är intervjuaren som på kort tid skall skapa en atmosfär där den 
intervjuade känner sig trygg att prata om sina upplevelser och känslor.

Intervjuerna började med att informanterna beskrev det patientfall de hade tänkt ut till 
intervjun. Båda författarna lyssnade uppmärksamt vilket även Kvale (1997) menar då de 
första minuterna i intervjun är avgörande för intervjuaren att skapa kontakt genom att 
lyssna uppmärksamt och visa intresse. Intervjuerna varade mellan 30 – 45 minuter och 
bandades för att båda författarna skulle ha fokus på vad informanten delgav och för att 
kvalitetssäkra analysen. När intervjuerna var genomförda transkriberades texten 
ordagrant. Varje intervju resulterade i 6 – 8 A4 – sidor med enkelt radavstånd. Banden 
markerades med ett nummer för att avidentifiera informanten och de förvarades sedan 
hemma hos en av författarna. Intervjustudien är genomförd under hösten 2008. 

Dataanalys

Resultatet har genomgående analyserats steg för steg enligt kvalitativ innehållsanalys 
beskriven av Lundman & Hällgren - Graneheim (2008). Analysen började med att 
författarna läst de utskrivna intervjuerna för att få en känsla av innehållet. Markeringar 
gjordes i kanten kring det som svarar mot syftet och därefter markerades 
meningsbärande enheter som speglar innebörden i avsnittet. Sedan kondenserades 
meningsenheterna utan att påverka innehållet, koder skapades som beskriver innehållet 
på ett kortfattat, informativt sätt. En intervju analyserades gemensamt från 
meningsbärande enhet fram till kodningen och därefter delades övriga intervjuer upp 
mellan författarna. När alla koder skapats analyserade båda författarna gemensamt 
koderna och färgade de utifrån de olika ämnen som koderna berörde. De koder som fick 
samma färg sattes samman för att få en helhet av vad koderna uttryckte därefter 
abstraherades olika underkategorier och kategorier fram. För att kvalitetssäkra 
analysprocessen har vår handledare tittat på kategorierna, underkategorierna och 
koderna. Han har sedan kommit med vissa synpunkter som gjort att några 
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underkategorier slagits ihop och någon underkategori har flyttat till annan kategori. 
Analysprocessen resulterade i fem kategorier som presenteras i resultatet. 

Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och 
kategori ses i figur 1.

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Grundar det väl på 
hennes berättelse och 
vad som tidigare hänt 
och hur det är med 
henne plus mina 
kontroller och mina 
frågor till henne.

Hennes berättelse, 
tidigare händelser, hur 
det är med henne, mina 
kontroller och frågor.

Hennes berättelse och 
mina kontroller

Att lyssna, se och 
undersöka patienten

Ambulans-
sjuksköterskans
sammantagna 
bedömning av patient

Den svåraste biten för 
oss är mamman, det är 
naturligt att observera 
hemmiljön, hur ser det 
ut i hemmet. 
Bedömningen var att 
det var en ren 
olyckshändelse, 
ingenting att det var 
ovarsamt. Vår 
viktigaste uppgift är att 
vårda mamman i detta 
fallet, det är hon som är 
orolig och det är därför 
vi åker in med barnet.

Det är naturligt att 
observera hemmiljön, 
hur ser det ut i hemmet. 
Det var en ren 
olyckshändelse. Vår 
viktigaste uppgift är att 
vårda mamman, det är 
hon som är orolig, det 
är därför vi åker in med 
barnet.

Naturligt att observera 
hemmiljön.                          
Viktigast att vårda 
mamman, det är därför 
vi åker in.

Sociala och andra 
omständigheter 
påverkar till transport.

Ambulans-
sjuksköterskans
sammantagna 
bedömning av patient.

Det är en känslig 
situation för många 
gånger känner dom 
skuld. Det är viktigt att 
ge lite belöning och sen 
ge beskedet vid sidan. 
Belöning att ni har 
gjort helt rätt att ringt 
oss för att få en 
bedömning men enligt 
resultatet av 
bedömningen kan du 
åka med egen bil. 
Många av patienterna 
tar det på ett bra sätt.

Det är en känslig 
situation för många 
gånger känner dom 
skuld. Det är viktigt att 
ge belöning och sen ge 
beskedet. Ni har gjort 
rätt att ringa efter oss 
för att få en bedömning 
men du kan åka med 
egen bil. Många av 
patienterna tar det på 
ett bra sätt.

Patient känner skuld.                
Ni har gjort rätt att 
ringa men ni behöver 
inte ambulans.                       
Många patienter tar det 
bra.

Vid hänvisning till 
alternativ transport är 
det viktigt att vara 
överrens med patienten.

Patienten är inte i 
behov av ambulans, det
finns alternativ till 
ambulanssjukvård.

Jag vet inte om jag har 
rätt att neka transport 
mellan 
vårdinrättningar, det är 
läkare som har beslutat 
att patienten skall åka 
ambulans. Jag 
ifrågasatte till 
sjuksköterskan, hon 
svarade att det ingår i 
rutinen att patienten 
skall åka ambulans. Jag 
tror det är något 
gammalt som ligger 
kvar, åker man mellan 
sjukhus ska man åka 
ambulans, vad det än 
gäller.

Jag vet inte om jag har 
rätt att neka transport 
mellan 
vårdinrättningar, det är 
läkare som har fattat 
beslutet. Det är något 
gammalt som ligger 
kvar, åker man mellan 
sjukhus ska man åka 
ambulans, vad det än 
gäller.

Har inte rätt att neka 
transport mellan 
vårdinrättningar, läkare 
har fattat beslutet.                         
Det skall inte vara 
rutin.

Transport mellan 
vårdinrättningar 
baseras på rutiner och 
ej på vårdbehovet.

Patienten är inte i 
behov av ambulans, det 
finns alternativ till 
ambulanssjukvård.

Figur 1. Exempel på analysprocess enligt kvalitativ innehållsanalys.
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Etiska ställningstagande

Tillstånd för att genomföra studien i den aktuella ambulansorganisationen erhölls av 
verksamhetschef och ambulansöverläkare via mail.  
Informanterna har både i brev och på telefon informerats om att allt deltagande i studien 
varit frivilligt och att de kunde välja att avsluta sin medverkan i intervjustudien när de 
så önskade. På telefon och vid samtalet före intervjun fick de även veta att intervjuerna 
skulle bandas, hur banden skulle förvaras och att det enbart var författarna som skulle 
lyssna på inspelningarna. Att få informanternas samtycke och informera dem att de 
deltar frivilligt samt informera dem om intervjustudiens generella syfte och mål belyses 
även av Kvale (1997). 

Informanterna blev lovade konfidentiellitet bland annat genom att presentera resultatet 
på ett sådant sätt att ingen informant kommer att bli igenkänd. Namn på beskrivna orter, 
ambulanser, sjukhus och personal är inte beskrivet i studien. Deltagarnas risk att utstå 
någon skada av att delta i studien bedöms som minimal. Båda författarna har även
gemensamt reflekterat över hur vi påverkade intervjuerna. Detta då forskaren är det 
viktigaste instrumentet vid en intervju så ny kunskap skapas. Att forskaren har 
kännedom om värderingsfrågor och etiska riktlinjer är till god hjälp vid eventuella 
etiska överväganden men till sist är det forskarens ärlighet, rättrådighet, kunskap och 
erfarenhet som är avgörande (Kvale, 1997). Vi anser att vi agerat därefter. 

RESULTAT

Resultatet efter analysen av intervjuerna presenteras nedan som kategorier och
underkategorier. Se figur 2.

Underkategori Kategori

Att möta patienten förutsättningslöst.

Omständigheter som påverkar till transport.

Ambulanssjuksköterskans osäkerhet.

Transport eller ej ett etiskt dilemma.

Att stödja på plats.

Ambulanssjuksköterskans bedömning av 
patient.

Kollegialt stöd.

Att insistera till transport.

Otydliga direktiv.

Begränsat stöd vid bedömning och inga tydliga 
direktiv.

Ambulansuppdrag med omvårdnadsbehov och 
medicinska behov.

Ambulansuppdrag utan omvårdnadsbehov och 
utan medicinska behov.

Att känna sig utnyttjad.

Ambulansuppdrag med skiftande behov.

Alternativ att hänvisa till. Hänvisning skall ske i samråd.
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Framtidens ambulanssjukvård. Ambulanssjuksköterskans kunskap, erfarenhet 
och ansvarskänsla.

Figur 2. visar analysens kategorier och underkategorier.

Ambulanssjuksköterskans bedömning av patient

Det framkommer att ambulanssjuksköterskan tar hänsyn till en mängd olika faktorer då 
bedömningen av en patient görs och hur bedömningen successivt tar form genom olika 
steg fram till beslut.

Att möta patienten förutsättningslöst

Inför mötet med patienten när bedömningen ska ske beskrivs vikten av att ha ett öppet 
förhållningssätt och att alla är lika mycket värda. Mötet med patienten ska ske 
förutsättningslöst. 

        ...att inte låsa sig utan ha en öppen hållning och inse sina egna begränsningar (2).

I bedömningen observeras hur patienten pratar, om andningen är påverkad eller ej och 
hur patienten ser ut, om de är bleka, eller har någon synlig blödning. 
Ambulanssjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse och frågar ut vad de har för 
besvär, om besvären är nytillkomna och om de har några tidigare sjukdomar. Parallellt 
som detta sker kontrolleras patientens andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, 
vakenhet och eventuell smärta. Vissa beskriver en djupare undersökning där patientens 
mage känns igenom och om patienten kan stå eller gå.

Jag grundar det väl på hennes berättelse och vad som tidigare hänt och hur det är med 
henne….tar andningsfrekvens, blodtryck, puls, pox. Sen ser man hur hon ser ut, man 
klämmer lite på magen om hon har ont där, ibland försöker man ställa patienterna upp 
och se hur dom klarar sig själv om dom kan gå ut till båren eller om dom kan gå 
överhuvudtaget (6).

Vid kända symtom beskriver en informant att hänsyn tas till vad behandlande läkare 
sagt tidigare och om utredning av besvären är gjord. Någon beskriver att bedömning av 
barn är svårt då de inte går att kommunicera med. Viktigast är att bedöma vakenheten 
på barnet, att barnet är alert, nyfiken och intresserad av vad som händer. 

Omständigheter som påverkar till transport

Informanterna beskriver situationer där andra omständigheter än patientens tillstånd 
leder till transport. Sociala omständigheter som att patienten inte klarar sig hemma och 
det är uppenbart att patienten behöver annat boende eller en mamma som är orolig över 
sitt barn och vill träffa läkare. Det kan också vara en uppstressad situation där transport 
väljs för att skapa trygghet. Andra omständigheter kan vara språkförbistringar där det 
inte går att kommunicera med patienten, att patienten inte har pengar till subventionerad 
sjukresa, begränsad tillgång på bårtaxibilar, att anhörig druckit alkohol eller inte har bil. 

Egentligen skulle man kunnat ringt resam  men av någon anledning gjorde man inte det,
det var väl att dom var så stressade, dom var uppskruvade……. men jag kan ändå känna
det att det var inget ambulansfall men på nåt vis så känner man väl av att för trygghetens
skull tog vi med patienten (2). 
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Ambulanssjuksköterskans osäkerhet

När resultatet av ambulanssjuksköterskans bedömning visar att patienten inte är akut 
sjuk övervägs om patienten skall transporteras i ambulans eller hänvisas med alternativ 
transport till vårdinrättning eller rekommendera patienten att avvakta i hemmet. När 
beslutet skall fattas beskrivs en osäkerhetskänsla och en rädsla av att göra fel. På grund 
av dessa känslor chansar de inte utan tar hellre med patienten. 

….sen har man väl alltid en inre rädsla att göra fel, man vill inte göra fel och 
då blir man mer försiktig och då lutar det hellre åt att jag tar med patienten än 
att dom ska stanna hemma för att patienten inte ska drabbas av min bedömning (2). 

….sen får man tänka att vi går mot ett mer amerikaniserat samhälle där man blir 
anmäld, den tanken finns också i huvudet (5).

Några nämner att de känner sig säkra i sin bedömning i de fall då de rekommenderar 
patienten att avvakta i hemmet.

Transport eller ej – ett etiskt dilemma

När ambulanssjuksköterskan genom sin bedömning konstaterat att patienten inte är i 
behov av ambulanssjukvård beskrivs att de vid resursbrist känner att de kan behövas 
bättre på annat håll. Om de väljer att transportera patienten är de borta från sitt 
upptagningsområde under ett par timmar och händer då något allvarligt tar det lång tid 
innan hjälp kan komma. En del menar att ambulans inte är en oändlig resurs men 
upplever att folk tror att det finns obegränsat med ambulanser. 

Man får ju inte säga att pga vi är för få ambulanser så är det bättre att du åker sjukresa
eller någonting såntdär, man kan ju tänka det men man säger inte det. Det kan bli en 
rejäl smäll eller det kan hända något allvarligt och så är båda ambulanserna borta och vi 
är borta i 2 timmar härifrån, det är ju rätt långt tid (6).

När man hörde hennes historia att det här har upprepats tidigare och att blodtrycket 
inte var nämnvärt högt kan jag inte se behovet att frigöra en ambulans ett par timmar 
för detta. Hade det hänt någonting i kommunen och det hade behövts ambulans hade det 
inte känts bra att vi hade gjort den bedömningen (2). 

Det framkommer också att några upplever att de kanske borde ta mer ansvar för 
tillgängligheten än vad de gör i dagsläget. 

Man tänker inte själv alltid på tillgängligheten på ambulanser, det är kanske bra att 
det finns en god tillgänglighet (2).

Att stödja på plats

När ambulanssjuksköterskan gjort sin bedömning framkommer att de i vissa fall 
rekommenderar patienten att kvarstanna i hemmet. Detta görs då de inte anser att 
patienten har något behov av akutsjukvård eller behöver träffa en läkare. Några olika 
exempel som beskrivs är då ambulanssjuksköterskan inte förbättrar någonting under 
transport till sjukhus eller då samtliga vitala parametrar är bra.

….nu har barnet inte varit avsvimmat, det var inte så farligt som man trodde från 
början och då kan man snabbt trappa ner anser jag. Man hade mycket väl kunnat lämna 
i hemmet (4). 

Då patienten inte medföljer till sjukhus eller annan vårdinrättning beskrivs att det är av 
vikt att be patient eller anhörig att återkomma om tillståndet skulle försämras. 
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Anledningen till att denna uppmaning alltid ges är att ambulanssjuksköterskan har en 
skyldighet och ett yrkesansvar gentemot patienten. Allt skall sedan dokumenteras i 
journalen. Någon hävdar att kollegor är dåliga på att hänvisa patienter som inte är i 
behov av ambulanssjukvård för att slippa ta ett eget ansvar.

Blir patienten sämre eller det är nånting som inte känns bra, kontakta sjukvården igen. 
Sen skriver jag alltid det i journalen, och frågar patienten och anhöriga om detta 
känns okej (5).

Informanterna beskriver även medicinska åtgärder som kan åtgärdas på plats utan 
transport till vårdinrättning. Majoriteten av informanterna tog exemplet patienter med 
lågt blodsocker. Efter läkemedelshantering av ambulanssjuksköterskan observeras 
patienten så att hon vaknar till och beter sig som vanligt. Därefter frågas patienten ut om 
anledningen till blodsockerfallet. Framkommer inget avvikande ser 
ambulanssjuksköterskan till att patienten får i sig något att äta. Är patienten inte ensam 
och det är lugnt och tryggt på plats kan patienten kvarstanna i hemmet. 

En patient som har diabetes och man lägger lite tid där, väcker upp patienten, 
vet att det finns en anhörig som kan titta till patienten. Ser till att dom äter en
smörgås, lite mjölk och lunch.. ..jag skulle inte lämna patienten hemma om 
det inte fanns någon som kunde vara där och titta till ifall dom blir sämre. 
Det skulle kännas förödande om man lämnar en patient hemma som blir dålig
och det inte finns någon som kan kontakta sjukvården (5).

Kända feberkramper som slutat när ambulansen kommer fram beskrivs som ett 
omvårdnadsbehov som i vissa fall kan stödjas i hemmet. Är föräldrarna trygga i 
situationen och de har varit med om detta tidigare, har febernedsättande hemma och vill 
inte åka in till sjukhus så känns det bra att lämna platsen utan vidare åtgärder. Liknande 
situation kan vara ett barn som har anfall av falsk krupp. En annan patientgrupp som 
kan vara aktuell att stödja på plats är de som återkommande ringer efter ambulans av 
sociala skäl. Det framkommer att ambulanssjuksköterskans bedömning oftast resulterar 
i att patienten inte är i behov av ambulanssjukvård och patienten vill sällan medfölja till 
vårdinrättning. Det händer då att ambulanspersonalen pratar ihop sig och upprättar en 
förutbestämd behandlingsstrategi hur patienten skall handläggas denna gång.

Begränsat stöd vid bedömning och inga tydliga direktiv

Under intervjuerna framkommer att ambulanssjuksköterskans upplevda stöd vid 
bedömning om patienten är i behov av ambulanssjukvård eller ej skiftar och att de har 
bristfälliga direktiv kring dessa patienter. 

Kollegialt stöd

Då bedömningen är gjord att patienten inte är i behov av ambulanssjukvård funderar 
ambulanssjuksköterskan på att hänvisa patienten. Det kan vara till annan vårdnivå, till 
sjukhus med alternativ transport eller att kvarstanna i hemmet och avvakta. Då 
framkommer det att främsta stödet är kollegialt. Det beskrivs att 
ambulanssjuksköterskan alltid är överrens med sin kollega om man bestämmer sig för 
att inte transportera. Är båda inte överrens så är transporten ett faktum. Några 
informanter beskriver även att om de är osäkra i sin bedömning kan de ringa 
jourhavande läkare på mottagande sjukhus även om detta görs sällan. Någon menar att 
om läkare konsulteras är ambulanssjuksköterskan osäker och då bör patienten 
transporteras.
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Min kollega, vi fattar alltid besluten i samförstånd, båda måste vara överens (8).

I första hand min kollega, känner man sig fortfarande osäker så ringer man 
motsvarande jour och rådfrågar. Berättar hur du tänker och ser om man är inne 
på rätt spår. Behöver jag kontakta jouren för att fatta beslut, då är det transport 
som gäller. Oftast är dom man lämnar hemma klockrena, det här är ingenting som 
behöver åka (4).

Att insistera till transport

Det beskrivs att det finns uppdrag där patienten själv eller anhörig förväntar sig att 
transporteras till sjukhus med ambulans så fort som möjligt, inte att bli bedömd av 
ambulanssjuksköterskan i hemmet. Det kan handla om situationer där patienten står 
påklädd utanför bostaden och väntar på ambulansen. I dessa situationer propsar patient 
eller anhörig på till transport oavsett vad ambulanssjuksköterskan gör för bedömning 
och detta resulterar i att patienten transporteras till sjukhus oavsett behov eller ej.

Jag kan berätta för vederbörande att du inte behöver åka ambulans utan du 
kan åka med anhörig, kan åka taxi eller bårtaxi, men så propsar dom på, då får 
dom ju åka, jag kan ju inte stänga dörren och köra därifrån….neka kan jag 
egentligen inte göra (1).

Informanterna beskriver att de inte har rätt att neka transport. Då patienten 
rekommenderas alternativ transport eller att kvarstanna i hemmet och patienten 
fortfarande vill åka ambulans så resulterar detta i ambulanstransport. 

Otydliga direktiv 

Informanterna uttrycker en saknad av tydliga direktiv kring vilka patienter som kan 
lämnas hemma eller hänvisas till alternativ transport. 

Vi har inga bra verktyg där jag vet att har jag gjort det här och det här är okej, 
så står arbetsgivaren bakom att jag säger att du får ta dig in på annat sätt, 
vi har inte det instrumentet det saknar jag (7).

Någon beskriver att görs en noggrann dokumentation av vilken bedömning som är 
gjord, vilka kontroller som är tagna och vilka råd som är givna så upplevs ett stöd från 
arbetsgivaren. Några beskriver en saknad av ett vetenskapligt beprövat beslutsstöd då de 
skall fatta beslut om att lämna hemma eller hänvisa till alternativ transport. 
Beslutsstödet skulle kunna vara ett triagesystem som visar vilka patienter som kan 
hänvisas. Det framkom att i nuläget är det kollegialt stöd och erfarenhet som ligger till 
grund för bedömning och beslut vilket anses vara en nackdel. 

Triage att du kan prioritera  1, 2, 3 ..3b, dom i 3b är inte i behov av ambulanstransport. 
Då kan du ta dig till vård på annat sätt, att man har det på fötterna att jag gjort den 
bedömningen, sen kan ju min bedömning vara fel men alltså du har ju fortfarande något 
instrument som är på nått sätt vetenskapligt beprövat. Idag är det ju bara min egen
erfarenhet och min kollega som vi bygger det på och det kan vara en nackdel (7).

Ambulansuppdrag med skiftande behov

Det beskrivs tydligt att ambulansuppdrag har skiftande behov. Vissa uppdrag är av akut 
karaktär där en mängd åtgärder krävs av ambulanssjuksköterskan. Ett annat uppdrag kan 
vara en lugn sjuktransport utan att några åtgärder från ambulanssjuksköterskan behövs. 
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Ambulansuppdrag med omvårdnadsbehov eller medicinska behov

En majoritet beskriver att patienten har ett behov av ambulanssjukvård då patienten är i 
behov av omvårdnad eller medicinsk vård. Bedömning skall göras av legitimerad 
personal.

Omvårdnadsbehov kan vara allt från avancerad övervakning till att bara ta hand 
om patienten. Det kan vara en dement människa som inte klarar att vara ensam i 
en bil (8).

Ett annat exempel är då patienten inte har möjlighet att ta sig in till sjukhus på annat 
sätt. Det beskrivs även att om patienten behöver hjälp att reda ut situationen så är de i 
behov av ambulans, ambulanssjukvården skall vara där för att hjälpa. Med medicinskt 
behov menar flera att patienten är i behov av läkemedelsbehandling i hemmet eller 
under transport och där patientens tillstånd kan komma att förändras och där framtida 
men kan uppstå. 

Ett medicinskt behov att på plats eller under transporten till somatiska eller
psykiatriska vården är ett vårdbehov att administrera mediciner eller syrgas. 
Det kan vara enklare transporter men patienterna kräver medicin under transporten
eller övervakning, någon form av påverkan eller övervakningsbehov (1).

Ambulansuppdrag utan omvårdnadsbehov och utan medicinska behov

Av beskrivningarna framgår att en patient inte är i behov av ambulans om det inte finns 
något omvårdnadsbehov eller medicinskt behov. Det framkommer att patienter med 
enklare blessyrer, influensa eller en stukad fot inte ska åka ambulans. Även om 
patienten haft besvären en längre tid utan att ha försämrats och det inte gör någon 
skillnad när en läkare träffas behöver inte patienten åka ambulans. 

Har någon varit sjuk i 2-3 veckor och det gör ingen skillnad om man väntar två 
eller tre timmar innan man får träffa en läkare då anser jag inte att det är en 
ambulanstransport. Vi är till för att hjälpa dom under transporttiden. Många gånger är 
det onödig väntan, dom hade fått bättre vård genom att komma in i en bil eller taxi (4). 

Några informanter beskriver att flera transporter mellan vårdinrättningar inte är i behov 
av ambulanssjukvård då de inte grundar sig på patientens vårdbehov utan på rutiner. Här 
menar informanterna att det är svårt att hänvisa till alternativ transport då det är läkare 
som fattat beslutet och att de inte har rätt att neka transport. Med transport mellan 
vårdinrättningar avses transport mellan vårdcentral och sjukhus samt transporter mellan 
sjukhus.  

Det är läkare som har beslutat att patienten skall åka ambulans. Jag ifrågasatte 
till sjuksköterskan, hon svarade att det ingår i rutinen att patienten skall åka 
ambulans. Jag tror det är något gammalt som ligger kvar, åker man mellan 
sjukhus ska man åka ambulans, vad det än gäller….det skall inte vara rutin, 
bara för att åka mellan sjukhus skall man åka ambulans (8).

Det läggs ett ansvar på ambulansöverläkaren då det är dennes uppgift är att påverka 
vårdinrättningarna. Det önskas en bättre dialog med sjukhuset.

Att känna sig utnyttjad

Under intervjuerna beskrevs en känsla av att ambulanssjukvården ibland utnyttjas 
istället för taxi när patienter skall till sjukhus. En beskriver att ambulanssjukvården 
nyttjas som transport då anhörig druckit alkohol och inte kan köra till sjukhus. Eller då 
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ambulanssjuksköterskan gjort bedömningen att patienten inte behöver åka ambulans 
men patient eller anhörig propsar på till transport och fem minuter efter ankomst till 
vårdinrättning går patienten hem.

….så får vi rena transporter från A till B, vi gör ingenting i ambulansen, varför ska 
vi sitta med det. Taxi kan köra den personen från A till B istället när man inte behöver 
ett enda vårdbehov. Man tar ju sina kontroller bara för att man ska göra det men dom är 
normala, jag menar sen gör man ju ingenting mer, sen sitter man där bak och pratar med 
patienten. Det känns ju lite meningslöst vissa gånger, slöseri med resurser dom 
kunde utnyttjat oss mycket bättre (6). 

Hänvisning skall ske i samråd

I de fall som patienten inte är i behov av ambulanssjukvård framkommer att det finns 
alternativ. Det kan vara att hänvisa patienten till vårdcentralen eller ordna alternativ 
transport till sjukhus. I de fall som patienten hänvisas är det viktigt att göra det i 
samförstånd med patienten. Alternativa transportsätt kan även vara aktuellt då en patient
transporteras mellan vårdinrättningar. När ambulanssjuksköterskan skall hänvisa 
patienten med alternativ transport till vårdinrättning anses det viktigt att förklara för 
patienten varför annat transportsätt är motiverat. Patienten bedöms inte vara i behov 
ambulanssjukvård, ingenting kommer att göras under transport och det är inte sannolikt 
att tillståndet kommer att förändras. Några belyser att detta ska göras i en bra samtalston 
på ett ödmjukt förklarande sätt för att skapa en god relation med patient och anhörig. 

Lägg fram det fint för patienten, det är viktigt att motivera varför man kan åka med 
annat fordon, att det bara är en transport och vi kommer inte göra någonting. Vi har 
tagit våra kontroller, det ser bra ut, därför anser vi att du inte behöver ambulans utan vi 
rekommenderar att du åker på annat sätt. Det viktigaste är att göra det i en bra 
samtalston, det är viktigt med relation till patienterna anser jag (4).

När patient rekommenderas alternativ transport upplever flertalet av informanterna att 
patienten ibland får dåligt samvete när de ringt efter ambulans. Då framkommer att 
ambulanssjuksköterskan beaktar att patienten ringt efter ambulans av en anledning och 
därför skall patienten inte känna sig utlämnad utan känna sig trygg. Det anses viktigt att 
förmedla att patienten aldrig ska tveka att ringa efter ambulans. 

Patienten skall aldrig tveka att ringa efter oss. Det är bättre att köra en eller två
onödiga körningar än att få en dåligt relation (4).

Viktigt att det ska kännas bra för dom också. Att det inte blir dåliga vibrationer mellan 
ambulanspersonalen anhöriga och patienter (2).

Alternativ att hänvisa till

Subventionerad sjukresetaxi beskrivs som ett alternativt transportsätt. Det finns 
möjlighet att beställa sittande och liggande sjuktransport. Någon informant menar att 
detta är ett alternativ som få patienter känner till. Majoriteten beskriver att det är 
omständigt och tidsödande att beställa subventionerad sjukresetaxi som borde vara ett 
alternativ. Därför saknas det att ambulansorganisationen inte har liggande sjukresa i 
egen regi.

På ett enkelt sätt kunna erbjuda annan transport, utan jätte dröjsmål som det är idag. 
Om du är i behov av liggande transport kunna få den relativt snabbt och enkelt ja 
då är det lite service mot dom som ringer också….det saknar jag, att organisationen 
kanske har någon form av liggande bil som du kan ringa och beställa (7).



15

Det framkommer att det är viktigt att patienten söker vård vid rätt vårdnivå. Vårdcentral 
ses av informanterna som en vårdnivå, ambulanssjukvård eller akutsjukvård som en 
annan. Är patienten inte i behov av akutsjukvård eller ambulanssjukvård så anses att 
patienten ska hänvisas till vårdcentralen av ambulanssjuksköterskan.

Däremot har jag hänvisat till annan sjukvård att du kanske ska söka din 
ordinarie distriktsläkare alltså boka en tid i morgon eller idag eller ta dig 
dit….ambulans är någon form av vård, om vi ska försöka få dom till rätt 
vårdnivå och vi är en vårdnivå…. Bårbil, taxi, anhörig till sjukhus, distrikt 
är en vårdnivå (7).

Någon menar att detta accepteras av patienten i de flesta fall. En faktor som 
framkommer från en informant är svårigheten för patienten att få tid till vårdcentralen 
och därför åker de till sjukhus istället. 

Ambulanssjuksköterskans kunskap, erfarenhet och ansvarskänsla

Informanterna beskriver synen på sin kompetens och erfarenhet, de anser sig ha 
kompetens att bedöma vilken patient som är i behov av ambulanssjukvård eller ej. Detta 
baserar de på sin utbildning och arbetslivserfarenhet som specialistsjuksköterskor. De 
beskriver en samlad kunskap och en mångårig erfarenhet som sitt främsta verktyg.

Rent utbildningsmässigt när man gick från ambulanssjukvårdare till sjuksköterska 
till akutsjuksköterska så får man lite mer fördjupad kunskap och det gör ju att man 
vet lite mer vad som kan hända om man lämnar en patient hemma, att man har lite 
mer kött på benen när man tar sina beslut. Erfarenheten spelar ju in också (3).

Någon menar att ambulanssjuksköterskan är duktig på akuta saker men har inte det djup
och bredd av kunskap som läkarna besitter. 

Framtidens ambulanssjukvård

Flertalet beskriver att de önskar ett annat arbetssätt i framtiden hos de patienter som inte 
är i behov av ambulanstransport. Det framkommer bland annat att de önskar ett 
smidigare sätt att lösa alternativ transport. Ett exempel som beskrivs är patienter med 
kända besvär och diagnoser som vårdas exempelvis på sjukhem, de skulle kunna lämnas 
kvar om personal på sjukhemmet har en möjlighet att övervaka det ambulanssjukvården 
gjort. En förutsättning för detta är att det finns en patientansvarig läkare som följer upp 
patienten på sikt efter att ambulanssjukvården har etablerat en kontakt med läkaren. Det 
hävdas att flera transporter till sjukhus skulle kunna undvikas. 

Det beskrivs ytterligare en önskan att utveckla den egna organisationen och ett närmare 
samarbete mellan olika organisationer exempelvis att kunna kontakta en 
distiktsläkarjourbil som kan komma ut till patienten och göra en andra bedömning. Det 
beskrivs även att det skulle vara lätt för ambulanssjukvården att kontakta 
biståndsbedömare i de fall patienten inte är i behov av akutsjukvård men inte klarar sig 
hemma. Ambulanssjuksköterskan önskar också kunna förmedla en besökstid till 
vårdcentralen i de fall där patienten hänvisas dit. 

Man kanske kunde haft ett samarbete med distrikt, dom kör ju på natten nån jour 
eller någonting. Det finns mycket man kan utveckla egentligen som hade kunnat 
blivit hur bra som helst för patienten (6).
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Då syftet med intervjustudien var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av 
att bedöma icke akuta patienter och om hennes kompetens tas till vara i dessa icke akuta 
situationer var kvalitativ metod ett naturligt val. Kvalitativ innehållsanalys har 
genomförts enligt Lundman & Hällgren - Graneheim (2008). Detta var en lämplig 
metod då informanternas upplevelser skulle granskas och tolkas förutsättningslöst. Trots 
att upplevelserna skulle tolkas förutsättningslöst var intervjuarna genom sina 
följdfrågor, sin uppmuntran, rörelser och gester delaktig när datainsamlingen skedde. 
Lundman & Hällgren - Graneheim (2008) använder begreppen giltighet och 
tillförlitlighet för att beskriva studiens validitet och reliabilitet.

Urval

Då båda författarna arbetar i berörd ambulansorganisation var vi angelägna om att 
intervjuerna inte skulle göras på våra arbetsplatser. Därför hade vi ett riktat urval till två 
ambulansstationer som är ungefär lika stora och båda orterna saknar nattetid 
vårdinrättning på orten. Detta gör att båda stationer har långa transporter och lång 
uppdragstid vilket eventuellt kan påverka hur icke akuta patienterna handläggs.
För att välja ut ”goda” informanter enligt våra fastställda kriterier skickade vi mail till 
avdelningschef och utbildningssamordnare på respektive ambulansstation vilka sedan 
meddelade informanterna till oss. Genom detta förfaringssätt ville vi vara så neutrala 
som möjligt då vi arbetar i samma ambulansorganisation och inte påverka resultatet i 
någon riktning genom att välja informanter efter personlig kännedom. När 
informanterna sedan kontaktades med mail var inte svaren särskilt många. Därför 
kontaktades informanterna på telefon då även tid för intervjun bestämdes. Vi kan här 
dra slutsatsen att mail inte är ett lämpligt sätt att kontakta informanter på då vi inte vet 
om och när informanterna svarar och dyrbar tid går förlorad från författarna. 

Inklusionskriterierna i studien var ambulanssjuksköterskor med minst fem års 
arbetslivserfarenhet som sjuksköterskor i ambulanssjukvård och det var ett aktivt val då 
Benner (1993) beskriver de med kortare arbetslivserfarenhet som kompetenta men 
saknar den skickliges snabbhet och anpassningsförmåga till situationen. Att vi inte 
ställde kravet på erfarenhet som specialistsjuksköterska med inriktning mot 
ambulanssjukvård i fem år berodde på att vi var osäkra om vi då skulle hitta tillräckligt 
med informanter på de aktuella ambulansstationerna.  

Datainsamling

Kvale (1997) beskriver att det skall göras så många intervjuer som behövs för att ta reda 
på vad vi vill veta. Vårt val av åtta informanter känns relevant med hänsyn till den 
begränsade tid som varit avsatt för intervjustudien. Inom flera områden känns svaren 
mättade men det går inte att utesluta att fler intervjuer kunde ha kompletterat resultatet i 
något avseende. Detta kunde eventuellt stärkt resultatet men samtidigt blir materialet 
stort och det blir svårt att göra några ingående tolkningar. Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att utifrån rådande tidsbegränsning, vår oerfarenhet som intervjuare och att 
kvalitén på intervjuerna var bra överlag så känner vi oss nöjda med våra åtta intervjuer. 
En provintervju genomfördes för att få oss som intervjuare bekväma med 
intervjusituationen och få en chans att pröva våra intervjufrågor. Kvale (1997) belyser
vikten av provintervjuer då dessa ökar intervjuarens förmåga till att skapa ett tryggt och
stimulerande samspel med informanten. 
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Vårt val av provinformant var en kollega som vi känner väl och motsvarar de krav vi 
haft enligt urvalet av informanter. Fördelarna och nackdelarna med detta aktiva val var 
något som vi funderade kring före vi fattade vårt beslut. De stora fördelarna med en 
känd kollega var att han känner oss väl och vi vet att vi skulle få raka och ärliga svar 
kring sin syn på våra frågor och hur vi genomförde intervjun. En personlig kännedom 
bör även ha skapat en tryggare informant. Nackdelarna skulle kunna vara att intervjun 
tog formen av ett kollegialt samtal istället för en forskningsintervju vilket vi hade en 
viss rädsla för. 

När samtliga intervjuer genomförts var det tydligt att det var olika lätt att intervjua de 
olika informanterna. Vissa informanter beskrev mångordigt sin upplevelse av att 
bedöma icke akuta patienter prehospitalt. Få följdfrågor och enbart ett litet engagemang 
krävdes från författarna för en lyckad intervju. Andra informanter var mer fåordiga i sin 
beskrivning, fler följdfrågor krävdes och ett större engagemang var nödvändigt för att 
beröra informantens upplevelser. Detta beskrivs även tydligt av Kvale (1997) som anser 
att den ideala intervjupersonen inte finns. Då vissa personer är svårare att intervjua än 
andra är det intervjuarens uppgift att se till att det blir en kunskapsrik intervju. I de fall 
där vi som intervjuare haft flertal följdfrågor är det viktigt att reflektera kring om vi 
styrt resultatet i någon riktning men bedömningen vi gjort är att följdfrågorna mestadels 
har varit av en mer uttömmande karaktär, där vi vill få informanten att berätta 
ytterligare.  

Eftersom vi som intervjuare var delaktiga i datainsamlingen var det viktigt att vi 
reflekterade över vår egen förförståelse. Vi är båda sjuksköterskor i den aktuella 
ambulansorganisationen och har erfarenhet av att bedöma icke akuta patienter 
prehospitalt. Denna förförståelse gör oss väl införstådda i det informanterna säger och 
gör det möjligt att ställa adekvata följdfrågor då det har behövts. En risk med vår 
förförståelse är att informanten inte uttrycker sig så informativt som de hade gjort inför 
en okänd intervjuare. Informanterna har i något fall utgått från vår förförståelse och 
även ställt frågor till oss om det de vill beskriva. Detta har vi försökt hantera på bästa 
sätt genom att styra informanten till att beskriva sin upplevelse och vara öppet 
lyssnande för de nya aspekter som informanten tog upp (Kvale 1997).

Dataanalys

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att säkerställa en jämn kvalité igenom analysen av 
hela materialet. Det är viktigt att arbeta strukturerat och genomgående följa de olika steg 
som beskrivs i kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren – Graneheim, 2008). 
För att tidigt få en känsla av vad hela vårt material handlade om har vi läst alla 
intervjuer. Genom att analysera den första intervjun gemensamt fick vi en känsla för 
svårigheterna med att avgränsa de meningsbärande enheterna till det som speglade 
syftet. En annan svårighet som framträdde var att skapa koder som på ett kortfattat och 
informativt sätt speglar det informanten förmedlade. Detta var något som gick bättre 
efterhand så resterande intervjuer delades upp mellan författarna. För att sedan 
kvalitetssäkra analysen gick vi sedan igenom de meningsbärande enheter, kondenserade 
meningsenheter och koder som vi inte gjort själva. Det är viktigt att se texten i sitt 
sammanhang. De menar att text inte hur som helst kan plockas ur sin omgivning 
(Lundman & Hällgren – Graneheim, 2008). 

Det fortsatta analysarbetet där samtliga koder sedan skall skapa olika kategorier och 
underkategorier är utfört gemensamt. Koderna som berörde samma område sattes 
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samman till underkategorier och kategorier så vi sedan kunde abstrahera fram vad 
informanterna ville förmedla. Analysen har under hela processen varit levande och efter 
träffar med vår handledare har några underkategorier slagits samman och någon 
underkategori har bytt kategori. 

Studiens tillförlitlighet

Vårt val av informanter, ambulanssjuksköterskor i ambulanssjukvård med minst fem års 
erfarenhet som sjuksköterskor i ambulanssjukvård baseras enligt ovan på Benner (1993) 
där arbetslivserfarenhet längre än fem år är att se som expert. Då syftet var att beskriva 
ambulanssjuksköterskans bedömning av icke akuta patienter prehospitalt och om hennes 
kompetens tas till vara i dessa icke akuta situationer anser vi det som viktigt att få 
informanter som är trygga och erfarna i sin yrkesroll. Vi tror det är dessa sjuksköterskor 
som har störst möjlighet att reflektera kring sina egna bedömningar och sin egen 
kompetens. Att urvalet sedan inte gjordes efter personlig kännedom anser vi är en styrka 
utifrån studiens giltighet då detta inte påverkat resultatet i någon riktning. 
Tillförlitligheten i vår studie anser vi som god då intervjuerna gjordes gemensamt samt 
att analysen har kontrollerats av både oss själva och vår handledare. Utgångspunkten 
från författarna har även varit att det är det som informanterna beskriver som är vårt 
resultat och ingenting annat vilket även beskrivs av Lundman & Hällgren – Graneheim, 
(2008) samt av Kvale (1997). Med vårt urval och en genomarbetad innehållsanalys bör 
vårt resultat vara överförbart så fler ambulanssjuksköterskor känner igen sig i de 
upplevelser av att bedöma icke akuta patienter prehospitalt som framkommer i 
resultatet. 

Resultatdiskussion

Intervjustudiens resultat beskriver ambulanssjuksköterskans sammantagna bedömning 
av patienten prehospitalt och det begränsade stöd som finns när bedömningen görs. 
Ambulansuppdragen beskrivs som skiftande och när patienten inte bedöms vara i behov 
av ambulanssjukvård beskrivs tillgängliga alternativ till ambulanssjukvård. 
Ambulanssjuksköterskan anser att de har kunskap och erfarenhet vilket gör att det finns 
möjligheter för framtidens ambulanssjukvård. 
Resultatet kommer att diskuteras utifrån de stora kärnorna som framträder. Kärnorna är 
den prehospitala bedömningssituationen, var finns stödet vid bedömning, om behovet 
av ambulanssjukvård inte finns och hänvisas patienten på ett säkert sätt. 

Den prehospitala bedömningssituationen

Informanterna menar att det är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt när bedömningen 
av patienten äger rum. Om bedömningen grundas på de initiala uppgifterna från 
larmcentralen är risken stor att ambulanssjuksköterskan låser sig vilket kan fördröja 
både en adekvat bedömning och ett korrekt handlande (Bruce et al, 2003a; Wireklint-
Sundström, 2005). 

När mötet med patienten har ägt rum och en bedömning skall ske beskriver 
informanterna att de lyssnar på patientens berättelse, intervjuar patienten och 
kontrollerar parametrar såsom blodtryck, puls, vakenhet och eventuell smärta. Att se till 
de medicinska parametrarna är en viktig aspekt då ambulanssjuksköterskan skall 
bedöma patientens tillstånd. De medicinska parametrarna berättar ibland fynd hos 
patienten som inte är möjliga att urskilja genom enbart att observera patientens 
utseende. Flertal studier bekräftar även att en prehospital bedömning bör innehålla de 
medicinska parametrar som informanterna beskriver (Bruce et al, 2003b; Mann et al, 
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2004; Snooks et al, 2004b; Wireklint - Sundström, 2005). Informanterna beskriver även 
fler aspekter som de tar hänsyn till vid bedömningen. Patientens hemsituation, 
språkförbistringar som försvårar en adekvat bedömning och patient eller anhöriga som 
är oroliga är några aspekter som gör att patienten transporteras trots att det egentligen 
inte föreligger något medicinskt behov. Att se hela patienten utifrån patientens unika 
situation skall vara utgångspunkten för sjuksköterskan (Jahren- Kristoffersen, 2001). Att 
beakta patientens sociala situation i bedömningen beskrivs tydligt av Bruce et al
(2003b) då detta speglar patientens vardag.

Majoriteten av informanterna beskriver de situationer där patient eller anhörig insisterar 
till transport. Det beskrivs som en låst situation för oavsett vad 
ambulanssjuksköterskans bedömning är resulterar detta i transport. Som 
ambulanssjukvården är uppbyggd idag har ambulanssjuksköterskan ingen rätt att neka 
patienten transport. Detta resulterar i att patienter som behöver uppsöka primärvård men 
inte är i behov av ambulanssjukvård transporteras, vilket i vissa fall kan leda till längre 
väntetid för nästa patient som påkallar hjälp från ambulanssjukvården. Detta är en 
aspekt som framkommer från informanterna som beskriver att de vid resursbrist tänker 
på allmänheten och att det kan hända något allvarligare. Tanken finns med vid 
bedömningen men det är inte avgörande i beslutsfattandet. Tankarna känns igen av 
författarna, men samtidigt vore det intressant att veta vad det är som får oss 
sjuksköterskor att ta detta ansvar för allmänheten då vi inte har någon möjlighet att 
påverka vare sig resurstillgång eller arbetsbelastning. Antalet ambulansresurser är i 
grunden politiska beslut men tillgången styrs av arbetsbelastningen som hanteras av 
larmcentralen och dess förmåga att prioritera och fördela resurserna på bästa sätt. Därför 
anser vi att ambulanssjuksköterskan inte bör ta ansvar för allmänheten när bedömningen 
görs. 

En informant beskriver hur en känd patient med kända besvär bedöms. Det beskrivs hur 
de på väg ut till patienten pratar ihop sig hur de skall omhänderta patienten denna gång, 
då hon sällan är i behov av ambulanssjukvård. Dessa situationer tror vi känns igen av de 
flesta som har erfarenhet från ambulanssjukvård. Men trots att patienten kan vara känd 
för oss är det viktigt att inte låsa sig vid tankesättet ”de brukar aldrig vara något”, då 
även en patient som inte brukar ha några allvarliga besvär kan bli allvarligt sjuk. 
Wireklint- Sundström (2005) beskriver det som en startsträcka in i själva vårdandet och 
om vårdaren redan bestämt sig för ett tillvägagångssätt innan bedömningen är gjord är 
risken att symtom missas och patienten inte får det omhändertagande den borde.

När bedömningen visat att patienten inte är akut sjuk överväger 
ambulanssjuksköterskan om patienten skall hänvisas till alternativ vård, om alternativ 
transport skall ordnas eller om patienten skall kvarstanna i hemmet. När detta beslut 
skall fattas beskrivs en känsla av osäkerhet och att de är rädda för att göra fel. I fallen då 
de känner sig osäkra tar de hellre med patienten än att hänvisa till annan vårdnivå. Att 
patienten inte skall drabbas av bedömningen som ambulanssjuksköterskan gjort är ett 
tydligt exempel och en rädsla att bli anmäld beskrivs som ett annat exempel. Dessa 
tankar visar på en utsatthet hos ambulanssjuksköterskan. Att med enbart sin kollega som 
stöd göra en bedömning och sedan stå för de beslut som fattas efter bedömningen kan 
upplevas både ensamt och obehagligt. Även Wireklint- Sundström (2005) beskriver 
vårdarnas utsatthet och ensamhet då de inte har någon att rådfråga. Vi menar att detta 
kan undvikas genom att utveckla en möjlighet för ambulanssjuksköterskorna till 
telefonrådgivning med exempelvis en akutläkare för att få råd vid bedömning och 
beslut.
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Var finns stödet vid bedömning

Resultatet beskriver att det främsta stöd ambulanssjuksköterskan har vid bedömningen 
är kollegialt. Det beskrivs som viktigt att vara överrens om patienten inte skall 
transporteras i ambulans om inte bör patienten transporteras. Informanterna beskriver 
även begränsade riktlinjer från arbetsgivaren för vilka patienter som kan lämnas hemma. 
I ambulanssjukvården är riktlinjer och direktiv fundamentala utifrån flera aspekter. 
Ambulanssjuksköterskan med kollega är ensamma i de bedömningar som görs och i de 
beslut som fattas men Socialstyrelsen beskriver att ambulanssjuksköterskan har ett 
självständigt medicinskt ansvar (SOSFS 1997:18). En annan aspekt är att patienten skall 
bli bedömd utifrån ett kvalitetssäkert sätt där en helhetsbedömning av patienten görs 
och beslut kring transport, alternativ transport eller hänvisning sker utifrån ett beprövat 
sätt. Ett sätt att stötta ambulanssjuksköterskan kan vara med hjälp av ett triagesystem 
vilket även framkommer från några informanter. Triagesystemet belyser vad 
bedömningen skall innehålla och mynnar även ut i beslut kring om patienten är i behov 
av primärvård, ambulanssjukvård eller akutsjukvård (SBU, 2008; Region Skåne, 2007). 
Detta kvalitetssäkrar bedömningen ur både patientperspektiv och vårdarperspektiv då 
patienten får en objektiv bedömning och sjuksköterskan får ett beslutsstöd att luta sig 
emot. 

Författarna vill trycka på behovet av ett beslutsstöd till ambulanssjuksköterskan då 
studien tydligt visar att informanterna vill vara delaktiga i att hänvisa patienten till rätt 
vårdnivå samtidigt som de i nuläget enbart har sin kollega att stötta sig emot då de skall 
fatta beslutet. Porter et al. (2007) beskriver att flera ambulansorganisationer i 
Storbritannien har protokoll att följa som beslutsstöd kring vilka patienter som kan 
lämnas hemma men trots detta upplever ambulanspersonalen en oro inför att göra 
felbedömningar och bli anmälda. Denna oro framkommer även i vår intervjustudie. 

Om behov av ambulanssjukvård inte finns

Då patienten inte bedöms vara i behov av ambulanssjukvård och skall hänvisas till 
alternativ transport eller till vårdcentral framgår det tydligt vikten av att båda parter är 
överrens. Att på ett ödmjukt, förklarande sätt berätta för patient och anhörig att de inte 
är i behov av ambulanssjukvård beskrivs som viktigt. Hälso- och sjukvårdslagen 
beskriver att all sjukvård skall ske i samråd med patienten. Ambulanssjuksköterskans 
mål måste vara att all hänvisning resulterar i en trygg patient då de alltid ringer efter 
ambulans av en anledning. Ahl, Nyström, Jansson (2005) beskriver att det inte är ett lätt 
beslut för patienten att larma ambulans. Många patienter funderar på en mängd olika 
alternativ till att behöva ringa efter ambulans men att detta tillslut upplevs som den enda 
utvägen. Vi anser att det är viktigt att ambulanssjuksköterskan sätter sig in i patientens 
situation och har den som grund när bedömningen görs så en trygg patient är resultatet. 
Dahlberg et al. (2003) skriver att trygghet skapas av en engagerad vårdare som på ett 
lugnt och tryggt sätt lyssnar och tror på patientens berättelse samt visar att man tar 
patienten på allvar. Om det skall vara möjligt för ambulanssjuksköterskan att hänvisa 
patienten och bibehålla en trygg och nöjd patient är det viktigt att det finns alternativ 
transport tillgänglig inom kort. Detta då patienten beskriver att de övervägt en tid att 
ringa efter ambulans och när de sedan larmat upplever en känsla av oro, ångest och att 
vara avvisad. Dessa känslor släpper när ambulansen kommer fram (Ahl et al. 2005). Vi 
menar att dessa känslor kan uppstå igen om patienten inte blir hänvisad på ett bra sätt 
med kort väntetid då informanterna i studien beskriver subventionerad sjukresetaxi som 
ett alternativt transportmedel att hänvisa till men det är lång väntetid och krångligt att 
beställa. Ahl et al. (2005) belyser att patienten många gånger förväntar sig att bli 
transporterad till sjukhus och inte att få medicinsk behandling i hemmet.
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Informanterna beskriver primärvård, akutsjukvård, ambulanssjukvård och alternativa 
transportmedel som olika vårdnivåer. Det anses viktigt att hänvisa patienten till rätt 
vårdnivå. Informanterna beskriver vårdcentralen som alternativ då patienten inte är i 
behov av akutsjukvård men det är en svårighet för patienten att få tid till vårdcentralen 
och detta kan vara en anledning till att patienterna vänder sig till ambulanssjukvård eller 
akutsjukvård.

Informanterna menar att ett utvecklat samarbete mellan ambulanssjukvård och 
primärvård kan leda till att mer kan göras för patienterna som bör söka vård på 
vårdcentralen. En informant menar att det vore optimalt om de patienter som bedöms 
vara i behov av primärvård kunde få en tid till vårdcentralen direkt av 
ambulanssjuksköterskan. Det görs ett försök i Skaraborg med att hänvisa patienter till 
primärvården och att ordna en tid åt dem på vårdcentralen. Vi får kontakt med J. 
Ahlqvist enhetschef på ambulansen i Skaraborg som bekräftar att de haft ett projekt som 
hette Vård på plats. Projektet var ett samarbete mellan ambulanssjukvården, 
hemsjukvården och primärvården där ambulansen hade möjlighet att ge patienten en tid 
på vårdcentralen med hjälp av sjukvårdsrådgivningen. Projektet har avslutats och 
kommer att permanenteras meddelar J Ahlqvist (Telefonintervju 16 december 2008).

Transport mellan vårdinrättningar beskrivs ibland vara baserade på rutiner hos 
beställande enhet och inte på patientens behov av sjukvård. Patienter som skall 
transporteras mellan sjukhus för att enbart bli utskriven på det mottagande sjukhuset 
och därefter köra hem i egen bil var ett exempel som framgick. Resultatet bekräftas av 
studier från Hjälte et al (2007a) där transporter mellan vårdinrättningar inte var i behov 
av ambulanssjukvård i 45 % av fallen enligt ambulanspersonalen. Dessa siffror vittnar 
om en mängd ambulanstransporter som utförs utan något vårdbehov. Informanterna 
beskriver att detta är organisatoriska problem som måste lösas med ett resonemang 
mellan ambulansöverläkare och ansvariga läkare på de aktuella sjukhusen. Vi menar att 
det är oerhört svårt för ambulanssjuksköterskan att få gehör för sin bedömning då det är 
sjuksköterskor och läkare som gjort bedömningen att patienten är i behov av 
ambulanssjukvård. Detta beskriver informanterna som att inte orka ta debatten då 
beställande enhet redan bestämt sig. Vi anser att detta enbart kan förhindras genom ett 
nära samarbete mellan ambulanssjukvården och beställande vårdinrättning. 
Informanterna beskriver en utnyttjande och taxichaufförs känsla när de transporterar 
någon som inte anses ha något vårdbehov. Exempel som ges är att anhörig druckit 
alkohol eller inte har möjlighet att köra själv. Liknande känslor beskrivs av Porter et al 
(2007) där en sårskada i fingret anses vara ett onödigt ambulansuppdrag.  

Hänvisas patienten på ett säkert sätt

Informanterna anser att de har kompetens att bedöma om patienterna är i behov av 
ambulanssjukvård eller inte vilket de grundar på sin utbildning och erfarenhet. Studier 
från Storbritannien & USA (Snooks, Kearsley, Dale, Halter, Redhead, Chaung, 2004; 
Marks, Daniel, Spears, Nguyen, 2002; Hauswald, 2002) visar att ambulanspersonalen 
på ett kvalitetssäkert sätt inte kan lämna patient hemma eller hänvisa till annan vård 
men menar samtidigt att flera studier behövs. Vid vår litteratursökning har vi inte hittat 
några motsvarande studier genomförda i Sverige vilket gör att den litteratur vi har funnit 
är svår att jämföra med svensk ambulanssjukvård. Vi menar att detta inte är möjligt att 
jämföra då Sverige har en annan typ av kompetens i ambulanssjukvården. Det vore 
intressant att se liknande studier genomföras i Sverige för att se om 
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ambulanssjuksköterskan faktiskt har kompetens att lämna patienten hemma eller 
hänvisa till rätt vårdnivå på ett säkert och tryggt sätt. 

Resultatet visar på att ambulansuppdragen är av skiftande karaktär. Patienter med 
vårdbehov transporteras, patienter som saknar vårdbehov transporteras och patienter 
med t ex. lågt blodsocker transporteras sällan. Ambulanssjuksköterskorna beskriver 
också en utnyttjads känsla då de upplever att ambulansen missbrukas som taxi i vissa 
fall. Men varför transporteras då patienter som saknar vårdbehov? Enligt vår 
intervjustudie beror det på många faktorer, den främsta är att det saknas tydliga direktiv 
om vilka patienter som ska åka och propsar patienten på så har ambulanssjuksköterskan 
inte så mycket val än att transportera patienten. 

Socialstyrelsen skriver att specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård ska ansvara 
för bedömning, rådgivning, prioritering samt åtgärder på hämtplats, under transport och 
överlämnande vid mottagande sjukvårdsinrättning (SOSFS 1997:18). Vi menar att detta 
tydligt beskriver vad som åligger ambulanssjuksköterskan när patienten vårdas och 
transporteras i ambulans. Samtidigt som bedömning, rådgivning, prioritering och 
åtgärder på hämtplats beskrivs tydliggörs det inte hur patienter som inte är i behov av 
ambulanssjukvård skall hanteras då Socialstyrelsen inte beskriver några direktiv. 
Wireklint- Sundström (2005) beskriver att ambulanssjuksköterskan under kort tid skall 
kunna bedöma och prioritera om patienten är allvarligt sjuk eller inte och vidta åtgärder 
därefter. Vi menar att i de fall bedömningen resulterar i att patienten inte är i behov 
ambulanssjukvård hamnar ambulanssjuksköterskan i en gråzon där det inte finns någon 
möjlighet att agera utifrån patientens vårdbehov. Det finns inte heller möjlighet att 
arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet så länge det inte finns studier på 
området. 

SLUTSATS

Informanterna beskriver att de har kompetens att bedöma vilka patienter som inte är i 
behov av ambulanssjukvård men att de har begränsat stöd vid bedömning och beslut. 
För att öka stödet vid bedömning beskrivs en triagemodell som ett alternativ. När 
patienten inte är i behov av ambulanssjukvård beskrivs att det finns alternativ till 
ambulanssjukvård men att det är ett antal svårigheter när patienten skall hänvisas. För 
att patienten skall kunna hänvisas till alternativ transport krävs en tillgänglig transport 
utan längre dröjsmål. Det framgår också att ambulanssjuksköterskan har kompetens och 
erfarenhet och det finns en rad möjligheter att i framtiden arbeta på ett annat sätt där fler 
åtgärder kan göras i hemmet hos patienter som inte är i behov av ambulanssjukvård. För 
att detta skall vara möjligt krävs ett samarbete med primärvården vilket även kan 
resultera i att ambulanssjuksköterskan kan förmedla tider på vårdcentralen då patienten 
hänvisas dit. För att utvärdera om bedömningar på icke akuta patienter kan göras på ett 
kvalitetssäkert sätt krävs fler svenska studier på området. 

Det finns mycket man kan utveckla egentligen som hade kunnat 
blivit hur bra som helst för patienten (6).
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Bilaga 1

Deltagande i intervjustudie

Vi är två studenter som går vår specialistutbildning med inriktning mot 
ambulanssjukvård på Högskolan i Borås vid institutionen för vårdvetenskap. I 
utbildningen ingår ett fördjupningsarbete inom ambulanssjukvård i form av ett 
examensarbete. 
Vår handledare heter Björn – Ove Suserud och är universitetslektor vid högskolan i 
Borås. 

I vårt dagliga arbete som Sjuksköterskor i ambulanssjukvård möter vi patienter med ett 
skiftande vårdbehov, allt från livshotande sjuka till primärvårdspatienter. Vi har tydliga 
behandlingsriktlinjer till de akut sjuka patienterna, men mindre tydliga kring de icke 
akut sjuka patienterna. Med anledning av detta är vårt syfte att undersöka hur 
ambulanssjuksköterskor i en ambulansorganisation i Västsverige upplever att bedöma 
och handlägga icke akut sjuka patienter prehospitalt. 

Kriterierna vi har i urvalet av våra informanter är:

 Sjuksköterska med specialistutbildning inom ambulanssjukvård.
 Sjuksköterskeerfarenhet inom ambulanssjukvård i minst fem år. 

Utifrån dessa kriterier har din avdelningschef och utbildningssamordnare föreslagit just 
dig som informant till vår studie. Vi kontaktar dig om när och hur vi skall genomföra 
intervjun. Ditt deltagande är frivilligt och du kan tacka nej eller avbryta utan någon 
förklaring.

Inför intervjun vill vi att du funderar på följande:

 Ett patientfall där du ansåg att transporten inte var befogad, men du valde att 
transportera i alla fall, varför?

 Hade du önskat att du kunde lösa detta på annat sätt och i så fall hur?

Intervjun beräknas till maximalt två timmar. Materialet i intervjun kommer att bandas 
och skrivas ut. Allt behandlas konfidentiellt och ingen inblandad kommer att kunna 
identifieras. 
Vid frågor som rör intervjun eller vårt examensarbete kontakta oss gärna. 

Fredrik Dahlberg Björn – Ove Suserud Lars Nilsson
070 – 303 88 74 Universitetslektor 070 – 358 77 73
S073267@utb.hb.se 033-435 47 76 S072267@utb.hb.se

bjornove.suserud@hb.se
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Bilaga 2

Intervjufrågor

 Presentera oss och syftet med studien.

 I förbrevet blev du ombedd att fundera ut en specifik situation där du 
ansåg att ambulanstransporten inte var befogad, beskriv situationen.

Bedömning

 Vad grundade du din bedömning på när du bestämde dig att uppdraget 
inte var befogat.

o Vad gjorde du för observationer
o Kliniska kontroller
o Andra omständigheter

 Hur löste du situationen?
o Varför transport?

 Påverkar tillgången på ambulanser hur du väljer att lösa 
situationen?

 Beskriv när du anser att ett ambulansuppdrag är befogat?

 Beskriv när du anser att ett ambulansuppdrag är obefogat?
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Ej transport

 Hur hade du önskat att du kunde löst situationen?

 Upplever du att du har stöd från din arbetsledning att lösa situationen 
såsom du hade önskat?

o Riktlinjer?
o Någon att bolla med vid beslutsfattning
o Ansvarsförhållande
o Möjligheter att triagera

 Finns det medicinska behov som du kan åtgärda på plats, utan att 
transportera patienten?

 Hur förhåller du dig till patienterna som du bedömer kan transporteras på 
annat sätt?

o Vilka andra transportsätt finns

 Hur förhåller patienterna sig till dig när du gjort den bedömningen?

 Om pat. Lämnas hemma, vilka kontroller tar du? Vilka råd lämnar du?

Kompetens

 Anser du att du har kompetens att bedöma vad som är befogat eller icke 
befogat ambulansuppdrag?


