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Sammanfattning    

I Sverige har ambulanssjukvården de senaste åren utvecklats från att vara en 

ren transportorganisation till att vara avancerad prehospital akutsjukvård. 

Kompetensen i dagens ambulanser är mycket högre än för bara några år 

sedan. Känner allmänheten till denna utveckling? Används ambulanssjukvården 

till det som den är tänkt till? Undersökningar visar att ambulanspersonal anser 

att ambulansen ofta utnyttjas på fel sätt. Det saknas forskning om vad 

allmänheten tror att ambulansen är till för. Vårt syfte med denna uppsats var att 

undersöka allmänhetens uppfattningar och förväntningar på 

ambulanssjukvården. Som metod valdes en enkät för att på så vis nå ut till en 

större population. Ett stratifierat urval gjordes där femhundra personer ur fem 

olika åldersgrupper i tre kommuner i södra Sverige tillfrågades om medverkan. 

Data analyserades med Chi-2 test. Tvåhundranittiofyra personer (59 %) 

besvarade enkäten. Resultaten visade att äldre kvinnor och äldre män med 

lägre utbildningsnivå anser att ambulans i första hand är ett transportmedel 

(p=0.005). Både männen och kvinnorna trodde också att de fortare skulle få 

träffa en läkare om de kom till sjukhuset med ambulans (p=0.05).  

 

Nyckelord: Ambulanssjukvård. Allmänheten. Förväntningar. Uppfattningar. 
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INLEDNING 

 

I vårt arbete inom ambulanssjukvården får vi ofta känslan av att våra patienter 

har en väldigt varierande uppfattning och förväntan om vad ambulanssjukvård 

innebär. Den stora utveckling som ambulanssjukvården har genomgått både 

tekniskt och kompetensmässigt det senaste decenniet, betyder förmodligen att 

det finns väldigt olika uppfattningar om vad ambulanssjukvården kan hjälpa till 

med.  

 

I en uppsats på kandidatnivå om allmänhetens uppfattning och förväntan på 

ambulanssjukvård delades det ut 60 stycken enkäter, 30 till en pensionärsgrupp 

och 30 till en gymnasieklass. Svarsfrekvensen var 29 i pensionärsgruppen och 

22 i gymnasieklassen. Denna uppsats visade det sig att behovet av information 

om vad ambulanssjukvård innebär är stort och eftersatt. Det är viktigt att 

allmänheten förstår att olika sjukdomstillstånd kräver olika vårdnivåer och att 

det med hjälp av ambulanssjuksköterskans kompetens kan förekomma att 

sjukvårdsrådgivning ges på plats (Berg, Fransson, Sundgren 2008). 

 

Tidigare forskning om vad allmänheten har för förväntningar på prehospital 

sjukvård var svår att finna. Det saknas forskning inom detta område. Detta har 

lett till att vi vill göra om denna undersökning i en större omfattning på ett större 

antal slumpvist utvalda personer. 

 

BAKGRUND 

Vad är ambulanssjukvård? 

I Sverige har utvecklingen av ambulanssjukvården gått från att vara en ren 

transportorganisation till att vara avancerad prehospital akutsjukvård. 

Kompetensen hos personalen i ambulansen har ökat från en sju veckors kurs 

som tillägg till undersköterskeexamen till att det nu krävs att de som arbetar i 

ambulans är specialistutbildade sjuksköterskor (Hjälte, Suserud, Herlitz, 
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Karlberg 2007). 

 

Ambulanssjukvård är sjukvårdens förlängda arm som sträcker sig ut till 

patienterna och ger dessa en omedelbar vård. Den stora utveckling som skett 

de senaste decennierna innebär att mer komplicerade åtgärder kan utföras i 

ambulansen, vilket i sin tur har ställt högre krav på personalens kompetens 

(Suserud, 2005). 

 

Socialstyrelsen skriver att en lämplig nivå för ambulanssjuksköterskan är 

grundutbildning med specialisering i ambulanssjukvård samt bred erfarenhet av 

hälso- och sjukvård och akutsjukvård. Samma krav på säkerhet i vård och 

behandling ställs inom ambulansen som i övrig sjukvård, detta styrs av Hälso- 

och sjukvårdslagen. Det ställs också krav på förmåga till omhändertagande och 

behandling under starkt varierande och ogynnsamma förhållanden. Kunskap 

måste finnas i hur ambulansen skall framföras, förflyttning av patient och bår 

samt hantering av kommunikationsutrustning. Ambulanssjuksköterskan skall 

enligt vetenskap och beprövad erfarenhet kunna utföra korrekt bedömning, 

prioritering och rådgivning, utföra god omvårdnad, undersökning, behandling, 

ge information och handledning, allt detta med ett etiskt förhållningssätt. En 

ambulanssjuksköterska måste kunna använda sina kunskaper vid större olyckor 

och katastrofer. Specialområdet omfattar patienter i alla åldrar med olika 

åkommor och skador (SOSFS 1997:18).  

 

Förändringar i vården med besparing och centralisering av akutsjukhus bidrar 

till längre transporter, vilket också ställer högre krav på ambulanssjukvården. 

De längre transporterna innebär också att ambulanserna är upptagna längre. 

Detta ökar kraven på att ambulanserna utnyttjas på rätt sätt (Hjälte, 2005). 

 

Ambulanssjukvården är en viktig länk i patientens vård. Men det är viktigt att 

påpeka att endast i 10-20 % av ambulansuppdragen är patienten i behov av 

akut livsavgörande sjukvård (Suserud, 2005). Ett överutnyttjande av 

ambulansen kan leda till att det inte finns ambulanser som snabbt kan komma 
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till de akut sjuka patienterna. Väntetiden som dessa patienter då upplever 

medför ett stort vårdlidande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003).  

 

Patienten i ambulanssjukvård 

Patienter har ofta för dålig kännedom om sjukvårdens organisation för att kunna 

vara delaktiga i sin vård. Om ambulanspersonalen måste föreslå alternativa 

lösningar, skulle dessa antagligen tas emot med större acceptans av 

patienterna om de hade fått information om vad ambulanssjukvård innebär. 

Ökad kunskap skulle också kunna leda till större delaktighet och ett bättre 

samspel mellan vårdgivare och vårdtagare. Vården ska bygga på respekt för 

vårdtagarens självbestämmande och den ska utföras i samråd med patienten  

(Kiessling, & Kjellgren, 2004). 

 

De patienter som är aktiva i kunskapssökande som till exempel kroniskt sjuka 

patienter är ofta väldigt pålästa om sin sjukdom och de upplever sig mer 

delaktiga och kan ifrågasätta beslut om sin vård. De känner sig också bejakade 

som människor, har en känsla av kontroll och handlingsberedskap samt en 

förståelse för situationen. Kunskapen ger dem trygghet (Friberg, 2001). 

 

Att ringa efter ambulans är ett stort beslut för många och det görs av de flesta 

med stor tveksamhet enligt en studie av Ahl, Nyström och Jansson (2005). 

Studien visar också att när patienterna tagit beslutet var det för att det inte 

fanns något annat alternativ. De menar att de inte skulle ringa efter ambulans 

om det inte vore riktigt nödvändigt. De trodde också att om de skulle få vård 

snabbare om de kom till akuten i ambulans än om de tagit sig dit på annat sätt.  

 

Att den stora utvecklingen av teknik och kompetens inom prehospital sjukvård 

inte utnyttjas på rätt sätt visar flera studier (Suserud, 2005; Dahlberg, m.fl., 

2003; Hjälte, 2005). I en studie som studerade utnyttjandet av ambulanser och 

ambulanssjukvård i Västra Götalandsregionen, bedömdes drygt endast två 
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tredjedelar av samtliga ambulanstransporterade patienter ha någon form av 

vårdbehov relaterade till ambulanssjukvårdens verksamhet. Det var ingen 

skillnad mellan könen men en större andel av dem bodde i tätorterna jämfört 

med glesbygden (Hjälte, 2005). 

 

Ambulanspersonal har gjort bedömningar på nästan 2000 patienter i en studie 

av Hjälte, m.fl. (2007). Av dessa behövde 42 % av patienterna med mag- och 

urinvägsbesvär inte någon ambulanssjukvård. I de transporterna som gick 

mellan sjukhusen var inte 45 % av patienterna i behov av en akutambulans trots 

att sjukvårdspersonal gjort den prioriteringen. Vid bröstsmärta och andra 

hjärtåkommor behövde 18 % inte åka ambulans. Av de patienter som inte 

ansågs behöva ambulans skulle 55 % kunnat ta sig till sjukhus i egen bil eller 

taxi, resten av dem behövde en liggande transport men ingen akut sjukvård. 

Det var alltså många som åkt i en fullt utrustad akutambulans utan att behöva 

det (Hjälte, Suserud, Herlitz,. & Karlberg, 2007a).  

 

Liknande resultat visar en undersökning från London där konklusionen av 

studien var att 75 000 av de totalt 500 000 patienter som ringde efter ambulans 

inte var i behov av ambulanssjukvård (Palazzo, Warner, Harro, Sadana 1998). 

 

En annan studie om vilka faktorer som styr om man ringer efter ambulans när 

man har ont i bröstet visade att bara 50 % ringde efter ambulans trots att 75 % 

visste att det är viktigt att de kommer under vård snabbt vid akut bröstsmärta. 

Denna kunskap hade de har fått via TV, tidningar, vänner och bekanta. 

Dessutom trodde 50 % att det skulle gå fortare för dem att ta sig till sjukhuset 

själva eller att de inte var sjuka nog för ambulans (Thuresson, Berglin, Lindahl, 

Svensson, Zedigh, Herlitz, 2008). 

 

En informationskampanj för allmänheten i London om ambulanssjukvård 

resulterade i att ”onödiga” ambulansuppdrag minskade men antalet 

ambulansuppdrag med patienter som behövde åka minskade också (Ohshige, 

2007). 
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Enkätstudien om 60 enkäter på C-nivå gjord av Berg, m.fl., (2008) visade att 

behovet av information om vad ambulanssjukvård innebär är stort och eftersatt 

hos pensionärer och gymnasieelever. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Utvecklingen inom ambulanssjukvården går framåt i en rasande fart. Från att ha 

varit en ”ren” transportverksamhet är idag ambulanssjukvård vårdande och till 

vissa delar både diagnostiserande och behandlande. Forskning visar att många 

människor som ringer efter ambulans inte är i behov av det. Orsaken till detta 

kan vara brister i medborgarnas kunskap om vad ambulanssjukvård innebär. 

Det saknas studier som kartlagt vilka förväntningar som allmänheten har på 

ambulanssjukvården.  

 

 

SYFTE 

Att undersöka allmänhetens uppfattningar och förväntningar på 

ambulanssjukvården. 

 

 

METOD 

Ansats/Kvantitativ undersökning 

Eftersom studien var att undersöka en större population, valdes en enkätstudie 

som metod. Den kvantitativa ansatsen bör väljas när syftet är att undersöka hur 

ofta något förekommer och om samband finns mellan flera variable. (Polit & 

Beck, 2004). Genomförandet följer tydliga faser där en konceptuell fas följs av 

en hypotesformulering. Vår hypotes var att allmänheten inte visste så mycket 

om vad ambulanssjukvård innebar. Därefter följer planeringsfasen som 

bestämmer vilken kvantitativ metod och procedur som skall användas. Etiska 

överväganden görs. Vår studie är en icke experimentell tvärsnittsstudie då 
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individen bara tillfrågas en gång. Undersökningen syftar till att visa samband 

mellan flera variabler. Enkäten består av svarsalternativ i ordinal skala vilket 

innebär att data kan rangordnas men att avstånden mellan skalstegen inte är 

absoluta. Sedan följer den empiriska fasen där de olika variablerna testas mot 

varandra i en statistisk analys med Chi-2 test. Denna analys används för 

kategoridata och mäter skillnaden mellan förväntad och observerad frekvens 

över flera nivåkategorier. Statistikprogrammet som användes var Excel. Ett p-

värde på 0.05 krävdes för statistisk säkerställd skillnad. Vi valde att skicka ut en 

enkät till stratifierat utvalda respondenter i tre kommuner vilka valdes ut av en 

datorgenererad slumpvalstabell. Detta var ett sätt att snabbt nå en stor grupp i 

samhället. 

  

Etiska aspekter 

Ett godkännande från etiska kommittén behövdes inte eftersom studiens syfte 

var att kvalitetsutveckla verksamheten, framförallt i SÄS ”Södra Älvsborgs 

Sjukhus”, och den gjordes i samförstånd med verksamhetsledningen. Vidare 

var deltagandet i studien frivilligt. Varje respondent garanterades att insamlade 

uppgifter var konfidentiella och att inga respondenter skulle kunna identifieras 

vid sammanställandet av studien. 

  

Instrument/Enkäten 

Den enkät som användes i studien är framtagen och använd i en tidigare 

genomförd kandidatuppsats (Berg, m.fl., 2008). Enkäten besvarades då av 51 

personer och resultatet visade att information om vad ambulanssjukvård är till 

för var stort och eftersatt. Medgivande från dem som tagit fram enkäten 

inhämtades. Enkäten kom att modifieras något och ett fåtal nya frågor lades till.  

Enkäten kom att bestå av 25 frågor, se bilaga 1. Dispositionen av enkäten ses i 

tabell 1.  
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Tabell 1 Disposition av frågeformulär 

Delar  Innehåll Slutna frågor Öppna frågor 

Del 1 Bakgrundsfakta 12  

Del 2 Uppfattningar om vad ambulanssjukvård är 6  

Del 3 Förväntningar på ambulanssjukvård 6  

Del 4 Öppen fråga  1 

 

Urval/Deltagare 

Respondenterna valdes ur adress- och telefonregister ”Adressleverantören”. Ett 

stratifierat datorgenererat urval gjordes av 250 män och 250 kvinnor från tre 

kommuner i södra Sverige. De var jämt fördelade mellan kön och ålder. De 

valdes ur följande fem åldersgrupper: 18-30 år; 31-45 år; 46-60 år; 61-75 år och 

>76 år. Befolkningsunderlaget i det geografiska området där personerna valdes 

var 55 841 personer den 31/12 2008 enligt Statistiska Centralbyrån. Området är 

2 792,2 kvadrat km. Området innehar tre ambulanser dygnet runt och del av 

området har ambulans endast dagtid. Under 2008 genomfördes 5077 körningar 

i området. Av dessa var 1882 prioritet 1 uppdrag, vilket innebär uppdrag med 

högsta prioritet där patienten bedöms ha ett livshotande tillstånd. 

Tvåtusentrehundrafyra uppdrag hade prioritet 2, d.v.s. patienten bedömdes ha 

akuta men ej livshotande symptom, 891 uppdrag hade prioritet 3, vilket innebär 

att vård kan behövas av medicinskt utbildad personal och att en rimlig väntetid 

inte bedöms kunna påverka patientens tillstånd. Sammantaget körde 

ambulanserna 30731 mil. 

 

Datainsamling 

500 enkäter skickades ut där det förklarades att deltagandet var frivilligt och att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt. Med varje frågeformulär bifogades ett 

följebrev (bilaga 1) och ett svarskuvert (porto betalt).  

 

Dataanalys 

Först gjordes en sammanställning av den beskrivande data. Därefter gjordes 
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korstabulering där vi testade de tre variablerna ålder, kön och utbildning mot 

samtliga 12 frågor (se bilaga 1). Här visade sig trender inom en rad områden 

vilket ledde till att Chi 2-test genomfördes. Resultatet sammanfattades i tabell, 

text och diagram.  

 

RESULTAT 

Del 1. Bakgrundsfakta 

Av 500 utskickade enkäter svarade 294 (58.8 %) respondenter fördelade på 

168/294 (57 %) män och 126/294 (43 %) kvinnor. Enkätsvaren studerades 

utifrån de fem tidigare angivna åldersgrupperna och respondenternas 

utbildningsnivåer. Femtiofyra/294 (18 %) hade en utbildningsnivå motsvarande 

högskola/universitet, 126/294 (43 %) hade yrkesskola/gymnasium och 114/294 

(39 %) hade folkskola/grundskola.  

 

En av 10 arbetade inom sjukvården. Nästan hälften av de tillfrågade hade egen 

erfarenhet av att vara patient i ambulans, varav 90/138 (65 %) hade blivit 

inlagda på sjukhus efter ambulanstransporten. De vanligaste orsakerna till 

utnyttjande av ambulans var hjärtsjukdom, trafikolycka eller andra olycksfall. 

 

Cirka hälften av respondenterna angav att de ringde ambulans på närståendes 

initiativ. Tiden i väntan på ambulansen upplevdes som kort eller kortare än 

förväntat av 47/138 (34 %) respondenter. Känslorna i väntan på ambulans som 

respondenterna kunde markera var flera möjliga alternativ. Oro, rädsla och 

ångest dominerande hos 90/138 (65 %) medan drygt hälften kände lugn och 

tillit. Anledningen till lugn och tillit var att 83/138 (60 %) hade med sig 

närstående som sällskap under väntetiden. Drygt 2/3-delar av respondenterna 

hade kontaktat vårdcentral vid skada eller sjukdom.  

 

Femtiotre procent av respondenterna trodde att lägsta utbildningsnivån hos den 

som ansvarar för vården i ambulans var sjuksköterska medan 67/294 (23 %) 
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trodde att lägsta utbildningsnivå i ambulansen var kurser i akutsjukvård. 

 

 

Del 2, Uppfattningar om ambulanssjukvården 

Av respondenterna instämde 234/294 (80 %) helt eller delvis i att 

ambulanssjukvården i första hand är till för att sköta transporter in till sjukhus 

och 205/294 (69 %) instämde i påståendet att ambulanssjukvården kan göra en 

första avancerad medicinsk behandling. Att ambulanspersonal har kunskapen 

att hänvisa till rätt vårdnivå till exempel vårdcentral instämde 181/294 (62 %) i. 

Etthundrarettioen av 294 (45 %) respondenter trodde att man träffar läkare 

fortare om man tar ambulans men 239/294 (81 %) skulle inte ringa ambulans 

oavsett åkomma, åtta av tio av dem skulle endast ringa ambulans om de inte 

klarade situationen själva. 

 

 

Del 3, Förväntningar på ambulanssjukvården. 

 

Sju av tio förväntade sig hjälp på plats innan transport till sjukhus, drygt hälften 

förväntade sig att transporteras till sjukhus utan dröjsmål. Att ambulanspersonal 

efter undersökning kan komma att rekommendera annat färdmedel till sjukhus 

höll 204/294 (69 %) helt eller delvis med om, 103/294 (35 %) ville inte bli 

ifrågasatta av ambulanspersonalen i sitt beslut att söka vård på sjukhus. Tre av 

fyra svarande att de förväntade sig att få hjälp med vilken vårdnivå de skulle 

söka på, exempelvis sjukhus eller vårdcentral och att ambulanspersonalen i 

förekommande fall skall kunna ge vård/råd så de inte behövde uppsöka 

sjukhus, vilket sex av tio helt eller delvis höll med om. 

 

De uppfattningar där svaren visade sig vara särskilt intressanta analyserades 

med Chi-2 test (se tabell 2).  
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Tabell 2 Uppfattningar som analyserade med Chi 2 test.  

Uppfattningar  Kön Ålder Utbildning Slutsats 

2a 

Ambulanssjukvården 

är i första hand till för 

att sköta transporter till 

sjukhus 

 

Könet 

spelade 

ingen 

roll för 

åsikten 

(p=0.9) 

Fler äldre än 

yngre 

respondenter 

hade åsikten 

(p=<0, 005) 

De med lägre 

utbildning hade 

oftare åsikten 

(p=<0,005) 

Äldre kvinnor och äldre 

män med lägre 

utbildningsnivå ansåg 

att ambulans i första 

hand är ett 

transportmedel 

2b 

Ambulanssjukvården 

kan göra en första 

avancerad medicinsk 

behandling 

 

Könet 

spelade 

ingen 

roll för 

åsikten 

(p=0.9) 

Åldern 

spelade ingen 

roll för åsikten 

(p=0.9) 

Utbildningsnivå 

spelade ingen 

roll för åsikten 

(p=0.9) 

Både män och kvinnor 

i alla åldrar och med 

olika utbildningsnivåer 

ansåg att 

ambulanssjukvården 

kan göra en första 

medicinsk bedömning 

2d Man kommer fortare 

in till läkare på 

sjukhuset 

om man tar ambulans. 

 

Fler 

män 

hade 

åsikten  

(p=0,05) 

Fler äldre än 

yngre 

respondenter 

hade åsikten 

(p=<0, 005) 

De med lägre 

utbildning hade 

oftare åsikten 

(p=<0,005) 

Fler äldre män med 

lägre utbildningsnivå 

ansåg att man fortare 

kommer in till läkare på 

sjukhuset om man tar 

ambulans 

3b Att utan något 

dröjsmål transporteras 

direkt till sjukhus 

 

Könet 

spelade 

ingen 

roll för 

åsikten 

(p=0.9) 

Fler äldre än 

yngre 

respondenter 

hade åsikten 

(p=0,01) 

Utbildningsnivå 

spelade ingen 

roll för åsikten 

(p=0.9) 

Fler äldre kvinnor och 

äldre män hade 

uppfattningen att de 

ville transporteras utan 

dröjsmål till sjukhus 

3c Ambulans-

personalen kan efter 

undersökning 

rekommendera annat 

färdmedel till 

sjukvården om de 

anser att ambulans ej 

behövs 

Könet 

spelade 

ingen 

roll för 

åsikten 

(p=0.9) 

Åldern 

spelade ingen 

roll för åsikten 

(p=0.9) 

Utbildningsnivå 

spelade ingen 

roll för åsikten 

(p=0.9) 

Både män och kvinnor 

i alla åldrar och med 

olika utbildningsnivåer 

ansåg att ambulans- 

personalen kan 

rekommendera ett 

annat färdmedel 
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Fortsättning tabell 2 

Uppfattningar  Kön Ålder Utbildning Slutsats 

3d Att inte bli 

ifrågasatt i mitt 

beslut att söka vård 

på sjukhuset av 

ambulanspersonalen 

 

Könet 

spelade 

ingen roll för 

åsikten 

(p=0.9) 

Fler äldre 

respondenter 

hade åsikten 

(p=<0,005) 

De med lägre 

utbildning hade 

oftare åsikten 

0,01 

Äldre kvinnor och 

äldre män med lägre 

utbildningsnivå ville 

inte bli ifrågasatta av 

ambulans-

personalen i deras 

beslut att söka vård  

3f Att 

ambulanspersonalen 

skulle kunna ge mig 

vård/råd så att jag 

inte behöver 

uppsöka sjukhus 

 Fler män  

hade åsikten 

(p= 0,05) 

Åldern spelade 

ingen roll för 

åsikten (p=0.9) 

Utbildningsnivå 

spelade ingen 

roll för åsikten 

(p=0.9) 

Fler män trodde att 

ambulanssjukvården 

skulle kunna ge dem 

vård så att de inte 

skulle behöva 

uppsöka sjukhus 

 

Transport 

Av de äldre respondenterna (>76) år) instämde 51/62 (82 %) helt med att 

ambulans i första hand är ett färdmedel till sjukhus, (p=<0,005). Se figur 1.  
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Figur 1. Uppfattningen om att ambulanssjukvården i fösta hand är till för transporter till sjukhus. 
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Förväntningen på att utan dröjsmål transporteras direkt till sjukhus hade fler 

äldre män och äldre kvinnor 165/294 (56 %) (p=0, 01). Se figur 2. 
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Figur 2. Förväntan att utan dröjsmål transporteras till sjukhus. 

 

Uppfattningen om att man fortare får träffa en läkare om man tar ambulans 

instämde 131/294 (45 %) helt med.  

 

Medicinsk behandling 

Att ambulanssjukvården kan göra en första avancerad medicinsk behandling, 

trodde de flesta (205/294 70%) d.v.s. inga statistiska samband visades mellan 

ålder, kön och utbildning (p=0,9). De förväntade sig även att få hjälp på plats 

innan transport till sjukhus. Uppfattningen påverkades inte heller av vad 

respondenterna trodde att ambulanspersonalen hade för utbildning eller om de 

själva hade åkt ambulans tidigare.  
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Rådgivning 

Figur tre visar att 211/294 (72 %) rådgör med vårdcentralen vid eventuell 

sjukdom eller skada, 137/294 (47 %) rådgör med närstående och 82/294 (28 %) 

ringer sjukvårdsupplysningen. De yngre rådgör oftast med närstående och i 

åldrarna 61-75 rådgör två av tio med vårdcentralen.  
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Figur 3. Vem respondenterna rådgör med vid ev. sjukdom eller skada. 

 

Samtliga individer har svarat att de endast skulle ringa ambulans när de inte 

klarar situationen själva. 

 

Rådgivning som resulterar i annan form av vårdinsats än väntat. 

Att ambulanspersonalen skall kunna rekommendera annat färdmedel till 

sjukvården om de anser att ambulans ej behövs, instämmer 105/294 (36 %) 

helt med och 99/294 (34 %) delvis med, 48/294 (16 %) instämde inte och 

37/294 (13 %) visste ej. Förväntan på att få hjälp med var de ska söka vård t.ex. 

vårdcentral eller sjukhus har de flesta. En extra tydlig trend finns hos de över 61 

års ålder, där 88/140 (63 %) instämmer helt, 27/140 (19 %) instämde delvis och 

10/140 (7 %) instämmer inte resten svarade inte. Åldersgruppen 31-45 

instämmer 21/52 (40 %) helt, 10/52 (19 %) instämde delvis och 14/52 (27 %) 
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instämde inte Majoriteten av respondenterna har emellertid uppfattningen att 

ambulanspersonalen kan hänvisa till rätt vårdinstans. 

 

Råd som resulterar i utebliven vård 

Det finns en tendens bland respondenterna i att de inte vill bli ifrågasatta av 

ambulanspersonalen i beslutet att söka vård på sjukhus. Åldern spelar stor roll 

här. Äldre respondenter (>76) anger att de inte vill bli ifrågasatta (p=<0,005). 

Utbildningsnivån påverkar också uppfattningen av att inte vilja bli ifrågasatta. 

Fler lågutbildade delade uppfattningen än de välutbildade (p=0,01). I åldrarna 

31-45 år förväntade sig 2/36 (6 %) av dem med gymnasieutbildning och 4/15 

(27 %) av de högutbildade att inte bli ifrågasatta i sitt beslut att söka vård,  

 

Att ambulanspersonalen skulle kunna ge vård och råd så att sjukhus inte 

behöver uppsökas instämmer 88/294 (30 %) helt med, men det varierar mellan 

könen där männen hade högre förväntan på ambulanspersonalens kunskaper 

än kvinnorna (p=0,05). Se figur 4.  
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Figur 4. Förväntan om att ambulanspersonalen skulle kunna ge vård/råd så sjukhus inte 

behöver uppsökas. 
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Öppen fråga om att avvakta hemma 

På den öppna frågan 

”Om ambulanspersonalen efter undersökning skulle uppmana dig att själv ta dig 

till sjukvårdsinstans eller avvakta hemma, hur skulle du uppleva det” svarade en 

tredjedel att de skulle uppleva det positivt i någon form och en tredjedel skulle 

känna det negativt. En tredjedel svarade inte på frågan. De som var positiva 

uttryckte sig tex.: 

 

”Beror på deras förmåga att ingjuta lugn i mig. Jag litar självklart på deras 

expertis och gör som dom säger. Om dom förklarat läget på ett pedagogiskt o 

bra sätt. Märk väl att om misstagskulle göras i detta avseende, skulle mitt 

förtroende svikta kraftigt”. 

 

 ”Jag skulle uppleva det frågande och se till att jag får tydliga svar varför de gör 

den bedömningen. Får jag tydliga svar så sätter jag min tillit till deras 

kompetens”. 

 

”Man litar ju på att de har erfarenhet och kunskap att bedöma situationen”. 

 

De som var negativa uttryckte sig som följer: 

 

”Frustrerande. Jag har inte ringt efter dom för att de skall agera 

sjukvårdsupplysning men om folk ringer ambulans i onödan så förstår jag deras 

agerande”. 

 

”Har jag ringt efter ambulans vill jag transporteras i den ”. 

 

”Inte positivt. OBS Skicka aldrig två kvinnor till någon sjuktransport. Har varit 

med om att två kvinnor en förarekvinna och en syster. Kvinnan som körde 

klarade ej att få upp bakluckan för det andra kunde hon inte backa. Systern som 

satt hos mig i sängen helt underbar med stor kompetens”. 



 

 

19 

 

METODDISKUSSION 

Nästan ingen forskning kunde hittas på området varken här i Sverige eller 

internationellt, trots omfattande litteratursökning, vilket omöjliggjorde en 

metaanalys. En metaanalys är en studie av studier, där syftet är att dra 

slutsatser av de samlade vetenskapliga resultaten. Målsättningen att samla in 

en stor mängd uppfattningar i ämnet var avgörande för valet av metoden i vår 

studie som blev en explorativ enkätundersökning.  

 

En pilotstudie av enkäten ansågs överflödig eftersom Berg, m.fl., (2008), utfört 

en liknande studie på kandidatnivå med färre respondenter (n=51). Vi använde 

oss av samma frågor men lade till en åldersgrupp och en fråga om 

utbildningsnivå. Enkäten bestod av sammanlagt 25 frågor. Det ansågs som 

viktigt att enkäten inte var för omfattande och svårförståelig eftersom detta 

skulle kunna påverka kvalitén och svarsfrekvensen (Esiasson,  Gilljam,  

Oscarsson,  Wängnerud, 2002).   

 

Lite självkritiskt kan vi dock konstatera att på en punkt hade kanske en 

pilotstudie varit av värde. Frågan som behandlade att ”ambulanssjukvården är i 

första hand till för att sköta transporter till sjukhus” (del 2 fråga a) var tänkt att 

undersöka om det var som en ren transportorganisation allmänheten uppfattade 

ambulansverksamheten. Det var åtta av tio som instämde helt eller delvis med 

påståendet, men de kan ha uppfattat frågan som att det är självklart att 

ambulansen skall ombesörja patientens transport in till sjukhus. Denna 

misstanke stärks av att drygt nio av tio anser att ambulanspersonalen kan göra 

en första avancerad medicinsk bedömning av patienten. Vi tror därför att frågan 

kan vara felformulerad. 

 

Studien genomfördes som en stratifierad urvalsundersökning med avseende på 

åldersgrupp. Således skickades enkäten ut till 500 slumpvis utvalda personer i 

fem åldersgrupper förelade på tre glesbygdskommuner. Av 500 utskick fick vi 
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efter påminnelse 294 svar vilket motsvarar strax under 59 %. Dock varierade 

svarsfrekvensen inom de olika grupperna kraftigt. I den yngsta 

respondentgruppen (18-30 år) fanns det största bortfallet, 56/100 medan 

bortfallet i gruppen 61-75 år endast var 22. Detta kanske kan förklaras av att 

denna grupp befinner sig i ett skede i livet där mycket annat känns viktigare, 

såsom familj, föreningar, barnens fritid vilket kan medföra att tid för att sätta sig 

in i en enkätundersökning kan kännas som en bristvara.   

 

Oavsett orsak är det dock svårt att bedöma hur denna skillnad i svarsfrekvens 

påverkar validiteten av undersökningen. Det kan med andra ord vara svårt att 

uttala sig om hur representativa svaren är med tanke på bortfallet. Ett försök att 

uppskatta detta genomfördes i en enkätstudie från 1997 (Hill, Roberts, Ewings, 

Gunnell) rörande livsstilsfrågor. Med en svarsfrekvens på 57 % valde man att i 

en uppföljande telefonstudie att aktivt kontakta den grupp som ej besvarat 

enkäten. Man fann att denna grupp avvek från den svarande gruppen på en rad 

svarsalternativ. Slutsatsen var därför att man inte fullt ut kan lita på validiteten i 

en studie om inte bortfallet är mycket lågt och att man egentligen alltid bör 

undersöka bortfallet närmare, vilket inte var realistiskt på den begränsade tid 

som denna undersökning gjordes. Att ett stratifierat urval användes medförde 

att vi fick en jämn fördelning mellan könen och åldrar hos respondenterna, vilket 

ökar resultatens trovärdighet. Därtill garanterades respondenterna anonymitet 

vilket minskade risken för att frågorna skulle blir obesvarade eller förvridna åt ett 

falskt positivt håll (Hansagi & Allebeck, 1994). Tilläggas bör att variationen i 

svarsfrekvens mellan olika grupperingarna inte påverkade utfallet av de 

statistiska analyserna eftersom de olika grupperna var jämförbara både vad 

gällde ålder, kön och utbildning. 

 

 

RESULTATDISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka allmänhetens uppfattningar och 

förväntningar på ambulanssjukvården. I vår undersökning har vi funnit följande 
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intressanta punkter. 

En stor del  av respondenterna i vår undersökning ansåg att 

ambulanssjukvården i första hand är till för att sköta transporter in till sjukhus. 

Samtidigt fanns uppfattningen hos nästan lika många att ambulanssjukvården 

kan göra en första avancerade medicinsk behandling. Berg, m.fl., (2008) har 

kommit fram till ett liknande resultat, de visade att 78 % (n=51) hade 

uppfattningen att ambulansen var till för transport in till sjukhus i första hand, 

och att 79 % trodde att ambulanssjukvården kunde göra en första avancerad 

medicinsk behandling. De visade också att de olika åldersgrupperna skiljde sig 

åt. När det gällde hänvisning till annan vårdinstans var de yngre mer positiva till 

detta än de yngre.  

 

Trots att merparten i vår studie visat förtroende till ambulanspersonalen, så 

infinner sig en tveksamhet till att bli ifrågasatt. När vi jämför Berg, m.fl. (2008) 

med vår undersökning visar det sig att alla de frågor som vi gemensamt ställde 

har besvarats på ett nästan identiskt sätt, vilket styrker vårt resultat. Trots detta 

ska vi kanske inte dra för långtgående slutsatser av vårt resultat. Även om cirka 

80 % av respondenterna trodde sig komma in till läkare snabbare om de tog 

ambulans in till sjukhus rör det sig om 131 personer och det är ändå ganska få, 

om vi betraktar det i ett läns eller  nationellt perspektiv. Om samma 

enkätundersökning hade gjorts i ett storstadsområde kanske utfallet hade blivit 

annorlunda för det är ju inte säkert att de har samma kunskaper och 

förväntningar på ambulanssjukvård.  

 

 

En majoritet äldre lågutbildade män, varav hälften själva hade åkt ambulans, 

ansåg att ambulans i första hand är ett färdmedel. Detta är intressant ur 

informationssynpunkt, om man spekulerar i hur man ska nå ut till den här 

gruppen som verkar vara störst behov av information om vad 

ambulanssjukvårds är. Denna grupp respondenter trodde också att de kommer 

snabbare in till doktorn om de tar ambulans dit.  När de äldre respondenterna 

bestämt sig för att åka till sjukhus ville de flesta inte bli ifrågasatta i detta beslut. 
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Flera svarade att om ambulansen ändå var där kunde de ju få åka med och 

många uttryckte negativa känslor som kränkning, frustration, oro, missnöje och 

besvikelse. 

 

Denna inställning kan dock kopplas till utbildningsnivån eftersom de 

lågutbildade absolut inte ville bli ifrågasatta medan de yngre välutbildade var 

mer ödmjuka i sitt beslut. Vi finner således en grupp av äldre, lågutbildade, 

företrädesvis män som är särskilt svåra att kommunicera med. Denna grupp tror 

vi är vana vid att fatta sina egna beslut men är kanske ovana att aktivt söka 

information t.ex. om hur sjukvården fungerar. Denna insikt kan vara bra att ha 

med sig när vi ställs inför ett möte med denna grupp, så att en förtroendefull 

vårdrelation kan byggas upp.. Patienterna känner sig maktlösa om de utestängs 

från att vara delaktiga i sin egen vård (Dahlberg, m.fl.). Sårar man patientens 

värdighet skapas ett motstånd till samarbete mellan patient och vårdare.  

 

Vem vänder man sig till  

Vem man rådgör med vid sjukdom eller skada varierade mellan åldrarna. De 

yngre frågade närstående, vilket faller sig naturligt eftersom de kanske inte haft 

kontakt med sjukvården tidigare. Den äldre generationen ringde sin vårdcentral 

för råd, vilket kan bero på att de har mer erfarenhet av vårdcentralen än de 

yngre. Att bara 82 av 294  (28 %) skulle kontakta sjukvårdsupplysningen är 

anmärkningsvärt, detta tror vi är en förträfflig vårdkontakt även om 

vårdcentralerna är hårt belastade. 

 

Varför är det då skillnad i åldersgrupperna? Vi tror att detta resultat sannolikt 

kan förklaras med att de äldre på grund av sina tidigare kontakter med vården 

redan har en inarbetad relation med vårdcentralen. De upplever en trygghet 

genom att de känner personalen och att deras journal finns där. De yngre 

saknar denna inarbetade relation och vänder sig istället till föräldrar och 

bekanta. I vårt yrkesutövande som ambulanssjuksköterskor hade vi en 

ingående förväntan att flertalet ringde till sjukvårdsupplysningen innan kontakt 
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med ambulans. Denna undersökning visade på det motsatta förhållandet. Detta 

är inte svårt att förstå utifrån ovanstående förklaring att vårdcentralen spelar en 

viktig roll för sina patienter. 

 

För att nå ut med information är det därför av vikt att ambulanssjukvården 

upprättar en god kontakt med vårdcentralerna och bidrar med information om 

vad ambulanssjukvård innebär så att ambulanssjukvården utnyttjas på rätt sätt. 

 

Svårt beslut att ringa ambulans 

Vår studie visar att åtta av tio aldrig skulle ringa efter ambulans om det inte var 

riktigt nödvändigt. Det kan dock konstateras i ett flertal studier, där 

ambulanspersonalen har bedömt ambulansbehovet hos sina patienter, har man 

kommit fram till att det är många som åker ambulans utan att behöva det 

(Hjälte, m. fl.,2007a; Palazzo, m.fl.,1998; Hjälte 2005). Utgående från ett 

patientperspektiv visar forskning det motsatta. Att ringa efter ambulans är ett 

stort beslut för många och görs med tveksamhet (Ahl, m.fl., 2005). 

 

De olika perspektiven tyder på att det behövs en ökad förståelse om vad 

ambulanssjukvård innebär. Mer information skulle leda både till att 

ambulanserna utnyttjas på ett bättre sätt och till att patienterna känner sig 

trygga i sitt beslut om att ringa efter ambulans då de vet vad det innebär. Vi 

menar att allmänheten behöver få en ökad kunskap om att antalet ambulanser i 

tjänst är begränsad, och att varje upptagen ambulans kan innebära en förlängd 

väntetid vid ett akutfall. Hjälte (2005) skriver om centraliseringen av akutsjukhus 

som innebär att ambulanserna blir upptagna längre tid vilket ökar kraven på att 

ambulanserna används på rätt sätt. Detta håller fler studier med om t.ex. 

(Dahlberg, m.fl., 2003). Dessutom bör ambulanssjukvårdens personal göras 

uppmärksamma på patientperspektivet. Det finns en vanlig uppfattning att 

ambulanspersonalen anser att ambulanserna överutnyttjas men patienterna 

tycker inte att de åker i onödan, vilket vårt resultat visar. Detta måste 

ambulanspersonalen vara medvetna om i sitt möte med patienten. Konflikten i 
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att uppmanas uppsöka sjukvårdsinstans själv eller avvakta hemma, väcker 

många olika känslor. Flertalet av dem som uttryckte sig positivt till att bli kvar 

hemma var till stor del de yngre åldersgrupperna. De menade att de kunde lita 

på ambulanspersonalens kompetens och svarade att de skulle känna sig 

lättade om ambulanspersonalen bedömde att de inte skulle behöva åka med in 

till sjukhus, för det innebar att det inte var så allvarligt som de först trott. Som 

tidigare nämnts var de äldre mer negativa till att bli bedömda och lämnade 

hemma. 

 

Vad är det som gör att det är en så tydlig skillnad i upplevelsen beroende på 

åldern? Är det de äldres eventuella vårderfarenhet som gör att de anser sig 

veta bäst själva eller känner de sig mer utsatta och ängsliga att bli lämnade 

hemma. Helt klart är i alla fall att det krävs en bra förklaring och bra information 

för att de skulle kunna känna sig trygg i denna situation. En man i 31-45 års 

ålder skrev att om han upplevde uppmaningen som förtroendeingivande och 

yrkesmässigt korrekt skulle han mycket väl kunna tänka sig att bli lämnad 

hemma. 

 

De flesta respondenter hade uppfattningen att ambulanspersonalen kunde ge 

en första avancerad medicinsk behandling och hänvisa till rätt vårdinstans och 

mer än hälften tror att det är sjuksköterskor som ansvara för vården i 

ambulansen. Detta tyder på att de ändå hade förtroende för 

ambulanssjukvården. Konflikten uppstår alltså när ambulanssjuksköterskan 

bedömer att patienten inte är i behov av akutsjukvård av ambulanssjukvården.  

Enligt Sandman och Nordmark (2003) kan det uppstå konflikter vid t.ex. 

situationer då ambulanspersonalen inte anser att patienten behöver åka med 

ambulansen men patienten hävdar detta, eller när patienten vill åka till ett visst 

sjukhus men blir körda till ett annat på grund av beslut från 

ambulansorganisationen. Dessa konflikter skulle kunna undvikas om 

patienterna vore mer införstådda med hur ambulanssjukvård fungerar. En 

öppenhet och närvaro i mötet mellan patient och vårdare är viktig och att 
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patienten verkligen förstår varför och blir informerad på ett sätt som inte upplevs 

negativt och kränkande. 

 

Ambulanssjuksköterskan bör vara medveten om patientperspektivet, vilket 

innebär att se patienten som en expert på sig själv, samtidigt måste patienten 

inse att det är ambulanssjuksköterskan som gör bedömningarna om 

vårdbehovet och tvingas då ibland gå emot patientens önskningar. Det är viktigt 

för ambulanssjuksköterskor att arbeta parallellt med det medicinska och 

vårdvetenskapliga kunnande. En naturlig harmoni i mellan kompetensområden i 

den akuta situationen, hjälper patienten att känna trygghet och tillit även i svåra 

situationer (Dahlberg, m.fl., 2003). Det är angeläget att öka förståelsen för 

varför ambulanssjuksköterskan gör bedömningar som till exempel att hänvisa 

patienten till rätt vårdnivå, vilket kan leda till ett onödigt vårdlidande. 

 

Slutsats 

Denna studie har gett en bra bild av allmänhetens uppfattningar och 

förväntningar om vad ambulanssjukvård innebär. Vår egen arbetshypotes och 

upplevelse som ambulanssjuksköterskor, om att allmänheten har en låg 

uppfattning om ambulanssjukvård har delvis förändrats. Resultatet visar ju på 

dess motsats inom flertalet områden. Även om signifikant äldre kvinnor och 

äldre män med lägre utbildningsnivå ansåg att ambulans i första hand är ett 

transportmedel och dessa äldre män också trodde att de fortare skulle få träffa 

en läkare om de kom i ambulans, så hade en majoritet bland respondenterna 

uppfattningen att ambulansverksamheten har kompetens att göra en avancerad 

medicinsk bedömning och att kunskapen finns för att hänvisa till rätt vårdnivå.  

De flesta skulle dessutom endast ringa ambulans om de inte klarade upp 

situationen själva. Statistiskt fler kvinnor och män med lägre utbildningsnivå ville 

inte bli ifrågasatta av ambulans-personalen i deras beslut att söka vård . Det 

förväntade sig att ambulansen ska ta med patienten in till sjukhus utan 

dröjsmål, samt att ambulanspersonalen skall kunna ge vård och råd om de 

bedömer att patienten inte behöver sjukhusvård P.g.a. stort bortfall och många 
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statistiska analyser bör resultaten emellertid beaktas med viss försiktighet. 

Det finns en utmaning att överbrygga förståelsen mellan patientperspektivet och 

ambulanssjukvårdens uppdrag, något som kan göras på flera sätt. En lämplig 

fortsättning är att gå vidare med våra fynd och undersöka dessa på en större 

population. Men studiens resultat kan också vara ett underlag till att ta fram ett 

informationsmaterial som vänder sig till allmänheten.   
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Bilaga 1 

 

 

 

Studie om ambulanssjukvård 

Varför genomförs denna studie? 

Resultaten från denna enkät kommer att ligga till grund för en 

magisteruppsats vid Högskolan i Borås. Uppsatsen har som syfte att 

undersöka allmänhets uppfattningar och förväntningar på 

ambulanssjukvården. 

 

Frågeformuläret och svarskuvert sänds ut till slumpvis utvalda 

personer i tre kommuner. 

 

Ditt deltagande är viktigt! 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är 

viktigt för undersökningens kvalitet med en hög svarsfrekvens. 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 men vi hoppas att Du 
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tar dig tid och svarar på enkäten. 

 

Tacksam om Du skickar Ditt svar senast 17 mars med bifogat svarskuvert. 

 

Ansvarig för studien   Magisterstudenter 

Caroline Ahl    Anette Mellberg 

Institutionen för vårdvetenskap Hans Sjöqvist 

Högskolan i Borås   Nås via e-postadress: 

033-435 43 79               S043169@hb.se 

caroline.ahl@hb.se 

mailto:caroline.ahl@hb.se
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Del 1 

1 Är du man eller kvinna?  Man  Kvinna 

 

2 

Till vilken åldergrupp hör Du?  

 18 – 30 år     31 – 45 år     46 – 60 år     61 – 75 år    76 

eller över 

 

 

 3 

 

Vad har du för utbildning? 

  Folkskola/Grundskola      Yrkesskola/Gymnasium    

Högskola/Universitet 

       eller liknande                        eller liknande                          eller liknande 

 

 

4 

 

 

 Arbetar du inom sjukvård?  

 Ja              Nej 

Om ja, inom vilket område? 

    Primärvård           Kommunal hälso- och sjukvård        

   Akutsjukvård  ( t ex akutmottagning, IVA, Hjärtintensiv eller liknade   

   Övrigt ( t ex vårdavdelning eller mottagning inom olika specialiteter)  

 

 

5a 

 

Har du åkt som patient i ambulans någon gång? Om aldrig,  gå till fråga 6. 

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

 

 

5b 

 

Av vilken/vilka anledningar åkte du ambulans? 

 Hjärtsjukdom/besvär            Andningsbesvär     Trafikolycka    

 Infektionssjukdom/besvär    Magsmärta             Yrsel   

 Psykiska besvär                    Andra olycksfall    
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Annat…………………. 

 

Blev du inlagd på sjukhus då? 

 Ja, hur länge …………..             Nej 
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5c 

På vems initiativ ringdes ambulansen efter. 

  Mitt eget     Närstående     Någon annan, vem…………….. 

   Sjukvårdsupplysningen uppmanade mig/oss 

  Vet inte            

 

 

  

 

5d 

 

Hur lång tid upplevde Du att tiden var då Du väntade på ambulans 

 Väldigt kort     Kortare än förväntat    Som förväntat 

 Längre än förväntat    Som en evighet            

 

 

5 e 

 

 

 Vilka känslor upplevde Du medan Du väntade på ambulans (du kan kryssa 

i flera       alternativ). 

   Lugn        Oro          Rädsla          Ångest               

Ingen känsla alls        

 Hopp          Vrede     Ledsenhet    Tillit         

 

  Annan känsla, vilken………………… 

 

 

5 f 

Vem var med Dig medan Du väntade på ambulans 

 Minst en närstående     Minst en yrkesverksam person inom vård 

eller omsorg 

 Annan person (t ex granne) vilken ………….          
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6 

 

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

 Min egen erfarenhet       Närstående                 

Sjukvårdsupplysningen     

 Vårdcentral                    Övrigt 

 

 

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 inte  

a 
Ambulanssjukvårde

n är i första hand till 

för att sköta 

transporter till 

sjukhus 

 

     

b 
Ambulanssjukvårde

n kan göra en första 

avancerad 

medicinsk 

behandling 

 

     

c 
Ambulanspersonale

n 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 
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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 inte  

a 
Att jag får hjälp 

redan på plats innan 

av- transport till 

sjukhus 

 

     

b 
Att utan något 

dröjsmål 

transporteras direkt 

till sjukhus 

 

     

c 
Ambulanspersonale

n kan efter 

undersökning 

rekommendera 

annat färdmedel till 

sjukvården om de 

anser att ambulans 

ej behövs 

 

     

d 
Att inte bli ifrågasatt 

i mitt beslut att söka 

vård på sjukhuset av 

ambulanspersonale

n 

 

     

e 
Att få hjälp med vart 

jag skall söka vård  

t.ex. vårdcentral 

eller sjukhus 
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Del 4 

 

 
 

Om ambulanspersonalen 

efter undersökning skulle 

uppmana dig att själv ta dig 

till sjukvårdsinstans eller 

avvakta  hemma, hur skulle 

du uppleva det? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan. 
 


