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Sammanfattning 
 
Att vårda patienterna på plats innebär att sjuksköterskan som träffar patienten gör en bedömning 
av dennes tillstånd, och avgör därefter en lämplig vårdnivå i samråd med patienten. Denna 
vårdnivå kan bland annat vara primärvård eller egenvård som patienten utför i hemmet. Att göra 
en korrekt bedömning har visats sig vara svårt på grund av de komplexa former vården kan anta, 
samtidigt som man måste ta hänsyn till hela patientens situation. En situation som ofta innebär 
att man som patient känner sig sårbar och utlämnad. En ökad kunskap om denna patientgruppen 
är viktig för att förbättra utfallet av dessa bedömningar. Syftet med denna studie är att undersöka 
karaktäristika av de patienter som lämnas hemma av ambulanspersonalen samt vilka råd de 
erhåller. I studien används en mixad metod med kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet 
inkluderar 231 patienter som lämnats hemma, med ålder från 0–96 år. Resultatet visar en tendens 
till att något fler kvinnor än män lämnas hemma. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
ålder och kön. Patienterna i vårt studie som blev lämnade hemma var äldre (Md. 63 år). De 
vanligaste symtomen patienter uppvisade var enligt sjuksköterskornas bedömning “Buksmärta” 
samt “Ospecifika symtom”. Flest patienter lämnades hemma kvällstid (klockan 18:00-23:59) 
samt under våren (mars, april och maj månad). Totalt 16,9 % av de inkluderade valde att avstå 
vård trots sjuksköterskans rekommendation, där “Andningsbesvär” och “Medvetandeförlust” var 
de patientgrupper som var mest framträdande. Råd patienten erhöll av sjuksköterskan berör 
Skapa möjlighet för egenvård, Återetablera kontakt med ambulanssjukvården vid försämring, 
Kontakt med annan vårdinstans, Avvakta hemma och se om symtomen går över och Uppsök 
akuten vid försämring. Ambulanser stationerade längre från sjukhus tenderar att lämna fler 
patienter hemma. Sjuksköterskor i ambulansen får vägleda och rådge patienter som tillkallat 
ambulans där ett akut sjukvårdsbehov ej föreligger. Dessa patienter är oftast äldre och råden de 
erhåller handlar främst om egenvård och hänvisningar till lämpliga vårdinstanser. En ökad 
kunskap kring denna patientgrupp kan vara till stöd för sjuksköterskornas bedömningar.  
 
Nyckelord: Vårdnivå, vårdinsats på plats, lämna hemma, delaktighet, sjuksköterska, rådgivning, 
ambulans, ambulanssjuksköterska. 
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INLEDNING 
 
Patienter söker ambulanssjukvård på grund av en stor variation av upplevda situationer, men alla 
dessa tillfällen kräver inte alltid akutsjukvård. Det är inte ovanligt att för patientens bästa 
undvika transport till sjukhus och istället kvarstanna hemma. Att bedöma och därefter möta dessa 
patienters behov av vård är komplext och ofta svårt. Att studera dessa uppdrag är därför viktigt 
för att skapa en ökad förståelse kring dessa patientgrupper och hur de i dagsläget bedöms. Detta 
kan bidra till ett mer enhetligt omhändertagande av patienterna, och därigenom förhoppningsvis 
en mer jämlik och säker vård. 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvårdens historia 

Utvecklingen av ambulanssjukvård till den vård vi idag bedriver har pågått länge. I mitten på 
1900-talet var ambulanserna transportmedel och ingen medicinsk kompetens erfordrades för att 
utföra eventuell vård, vilken kunde genomföras av till exempel brandmän eller taxichaufförer. 
“Starka armar och en tung högerfot” var viktiga egenskaper (Gårdelöv 2016, s. 41). Kunskap om 
och fokus på sjukvården var låg. I mitten på 1970-talet blev det obligatoriskt att gå en sju-
veckors sjukvårdskurs för ambulanspersonal och på 1980-talet kom som krav att lägsta 
utbildningsnivå skulle vara undersköterska (Gårdelöv 2016, s. 43). 
  

Det blev allt viktigare med tillsyn och utveckling av den medicintekniska utrustningen i 
ambulansen, medan den medicinska kompetensen befann sig på ungefär samma nivå som 
tidigare. Under 1980-talet fortskred utvecklingen och det blev krav på heltidsarbetande 
ambulanspersonal. Personalen inom ambulanssjukvården fick utbildning i hantering och 
administrering av läkemedel utifrån delegeringar (Gårdelöv 2016, s. 44). Utvecklingen gick 
framåt och kraven på kompetens höjdes och Socialstyrelsen fastställer i sina föreskrifter att 
ambulansen ska vara bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal med behörighet att 
administrera läkemedel (SOSFS 2009:10). Detta innebar i praktiken att man var tvungen att 
bemanna ambulansen med minst en sjuksköterska. Sjuksköterskan fick i och med detta det 
medicinska övergripande ansvaret. Inom kort tid skapades det en egen specialistutbildning för 
ambulansen- Ambulanssjuksköterska (Gårdelöv 2016). I takt med denna utveckling ställs det 
ökande krav på ambulanssjuksköterskans självständighet i att kunna bedöma patientens tillstånd, 
vilka patienter som är akut sjuka och vilka som inte är akut sjuka, samt utföra adekvata 
vårdåtgärder. Framtiden kommer enligt Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor (RAS 2012) 
troligtvis i allt högre grad fokusera på en tidig bedömning av patientens tillstånd och en strävan 
efter att hjälpa patienterna till rätt vårdnivå (RAS 2012). 

Att möta patienten i ambulanssjukvården 
Inom ambulanssjukvården träffar man oftast en patient åt gången, ofta i hemmet, vilket 
framförallt i icke-akuta situationer möjliggör tid för att lyssna på patienten samt få en bild av 
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hemförhållandet. På så sätt kan ambulanssjuksköterskan får ta del av patientens egna perspektiv 
och lidande vilket medför att hen lättare kan säkerställa nödvändiga åtgärder och undvika 
onödiga undersökningar (Wireklint Sundström & Dahlberg 2010).  
 

Det är viktigt att man arbetar för att skapa en god relation till patienten för tillit och 
fortsatt vård. Vanligtvis förekommer goda vårdrelationer mellan patient och ambulanspersonal, 
men det är viktigt att vara medveten om risker och sårbarheter i mötet med patienten (Ahl, 
Nyström, Jansson 2005). När patienten känner sig omhändertagen och välinformerad skapas ett 
lugn och känslor såsom rädsla, ångest och ensamhet minskar. Att kunna lita på 
ambulanssjuksköterskans kompetens inger förtroende för patienten och en känsla av 
samhörighet. Att erkänna patientens livsvärld som en del i bedömningen menar Wireklint 
Sundström & Dahlberg (2010) är viktigt. En god relation mellan sjuksköterskan och patienten är 
betydelsefull för att kunna utveckla mål som kan lindra lidandet, och på så sätt skapa 
välbefinnande med hänsyn till patientens unika behov (Dahlberg & Segesten 2010, s. 184). 
Bedömningar som enbart fokuserar på det medicinska kan utgöra hinder i att se helheten hos 
patienten (Wireklint Sundström & Dahlberg 2010). Angående patienters upplevelser av 
relationen gentemot ambulanssjuksköterskan belyser Holmberg, Forslund, Wahlberg & 
Fagerberg (2014) både fördelar såsom trygghet, att känna hopp och att bli sedd som person, men 
också att känna sig maktlösa och ej respekterade. Att sjuksköterskan inte var socialt och 
emotionellt närvarande i situationen medförde att patienter kände sig obetydliga.  

Ambulanssjuksköterskans bedömning av patienten 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening skriver i sin 
kompetensbeskrivning att en sjuksköterska med specialistexamen med inriktning mot 
ambulanssjukvård ska ha kompetens att snabbt bedöma och prioritera vårdåtgärder för patienter 
med akuta vårdbehov. Kompetensen ska innefatta kunskaper om hur man vårdar sjuka och 
skadade patienter i alla åldrar, hälsoproblem och barnafödande. Dessutom ska det finnas en 
beredskap för att arbetet ska utföras i skiftande miljöer under ogynnsamma förhållanden med 
bristfällig information. Ett etiskt förhållningssätt ska utmärka vårdarbetet där man försöker förstå 
patienten och närståendes situation med omsorg och respekt för patientens integritet 
(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening. u.å.).  
  

Bedömningens viktigaste mål är att identifiera huvudproblemet för patienten. Problemet 
patienten uppger behöver inte nödvändigtvis vara det huvudsakliga problemet, utan kan bero på 
en följd av ett annat problem (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016). Utan en 
adekvat bedömning av patientens tillstånd är det svårt att avgöra vilken vårdnivå patienter bör 
erhålla. Studier visar på att många körningar till akutmottagningar inte är nödvändiga utifrån 
patientens medicinska behov och att resurserna bör optimeras för att finnas tillgängliga där det 
största behovet av sjukvård föreligger (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg 2007; Khorram-
Manesh, Lennquist Montán, Hedelin, Kihlgren, Örtenwall 2010). Ambulanssjuksköterska är den 
första vårdpersonal som träffar patienten efter larmcentralens bedömning. 

 
 I den oförutsedda prehospitala miljön, under komplexa former såsom omgivning, 
eventuella åskådare och logistiska problem behöver ambulanssjuksköterskan fatta beslut, med 
ibland minimal information, skriver Gunnarsson & Warrén Stomberg (2008). De uppger att 
faktorer som försvårar bedömningarna är flera. Patientens fysiska och psykiska status samt ålder 
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påverkar ambulanssjuksköterskan, där det uppgavs vara svårast att bedöma barn beroende på 
emotionella aspekter. En annan faktor som belyses i studien är stress. Ambulanssjuksköterskan 
påverkas av stress, oavsett om man är erfaren eller ny och därmed påverkas också bedömningen. 
Att arbeta offentligt inför åskådare uppgavs som en bidragande orsak till stress. Hurdan 
kommunikationen och samspelet var sinsemellan kollegor spelade också roll. Utifrån den 
information som finns tillgänglig och de observationer som görs försöker 
ambulanssjuksköterskan identifiera det aktuella problemet och fatta relevanta beslut efter detta, 
för att ge patienten optimal vård (Gunnarsson & Warrén- Stomberg 2008; Wireklint Sundström 
& Dahlberg 2010). 

Beslutsstöd för ambulanssjuksköterskan 
Som ett beslutsstöd för ambulanssjuksköterskans bedömningar finns behandlingsriktlinjer att 
följa. Detta beslutstöd syftar till att verka för ett systematiskt omhändertagande av patienten 
(Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström 2016). Utöver behandlingsriktlinjer finns också 
Rapid Emergency Triage and Treat System (RETTS) att tillgå (Stålhandske & Engerström, 2016; 
Wireklint Sundström, Elmqvist, Parenti & Göransson 2018). RETTS består av två delar; en 
triage-modul samt en beslutsmodul, där man i den sistnämnda får vägledning hur vårdprocessen 
bör fortlöpa ur ett medicinskt säkerhetsperspektiv (Widgren 2013). Triagesystemet baseras i sin 
tur på två delar, vitalparametrar (VP) samt ESS-kod (Emergency Signs and Symptoms). 
Vitalparametrarna avser patientens andnings- och cirkulationsorganens funktion samt 
vakenhetsgrad och kroppstemperatur. Beroende på vitalparametrarnas värde erhålls en färg. Det 
finns 99 stycken ESS-koder som står för sökorsaker såsom tecken och symptom och i varje 
specifik ESS-kod finns symptom och övriga tecken graderade i allvarlighetsgrad, även dessa är 
graderade efter samma färgkoder. För en så korrekt bedömning som möjligt bör den ESS-kod 
som stämmer bäst in på patientens symtom väljas. Den rekommenderade prioriteten från ESS-
koden läggs samman med prioriteten från VP och den algoritm som ger högst utslag blir det 
slutgiltiga prioriteringen för patienten. Färgerna och prioriteringen ligger som grund till om 
patienten bör erhålla akutsjukvård direkt eller om patienten kan vänta utan medicinsk risk 
(Widgren 2013). 
 

RETTS Vitalparametrar 

A Ofri luftväg 
Stridor 

 

B Sp02 <90% med 02 
AF >30 eller <8/min 

Sp02 <90% utan 02 
AF >25/min 

Sp02 90–95% utan 02 
 

Sp02 >95% utan 02 
AF 8–25 

C Regelbunden puls >130 
Oregelbunden puls >150  
Systoliskt blodtryck <90 mm Hg 

Puls >120 eller <40 Puls>110 eller <50 Puls 50–110 

D Medvetslös RLS>3  
Pågående krampanfall 

Somnolent RLS 2–3  Akut oklar Alert 

E  Temp >41 eller <35 Temp >38,5 Temp 35–38,5 

ESS Röd ESS Orange ESS Gul ESS Grön ESS 

Prioritet Röd prio  Orange prio  Gul prio  Grön prio  
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● Röd klassificeras som direkt livshot, och innebär behov av akutsjukvård direkt. 
● Orange klassificeras som potentiellt livshot, och innebär behov av akutsjukvård direkt.  
● Gul klassificeras om ej livshot men i behov av akutsjukvård inom rimlig tid men ”kan 

vänta” vilket baseras enbart på att patienten kan vänta utan uppenbar medicinsk risk. 
● Grön klassificeras som ej livshot men i behov av vård inom rimlig tid men ”kan vänta” 

vilket baseras på att patienten kan vänta utan uppenbar medicinsk risk. 
● Blå klassificeras som patienter med ett starkt begränsat behov av akutsjukvård vid 

söktillfället, och som söker för icke allvarliga medicinska problem. Sådana problem som 
ibland kan lösas som en sjukvårdande behandling på plats eller med hänvisning till annan 
vårdnivå såsom primärvården (Widgren 2013; Wireklint Sundström et al. 2018). Inom 
pre-hospital vård används ej blå färg (Magnusson et al. 2016) 

 
Fördelar med RETTS är att det är ett systematiskt beslutstöd som ger alla patienter en likvärdig 
bedömning utifrån sina specifika symptom och därmed genererar en snabb och säker bedömning 
samt tidig start av akutprocessen vilket ökar den medicinska säkerheten. En nackdel med RETTS 
är att det kan tolkas på olika sätt av olika användare och resultera i olika bedömningar som kan 
äventyra patientsäkerheten (Wireklint Sundström et al. 2018). Författarna Magnusson, Herlitz, 
Karlsson & Axelsson (2018) har granskat huruvida RETTS-p (p= pediatrics) används av 
ambulanspersonal och i 37,6 % av alla fallen är triageringen komplett genomförd med 
vitalparametrar och vald ESS-kod. Situationer då barnet lämnats hemma resulterade i avsaknad 
av ifylld prioriteringsfärg i 22,4 % av fallen. I Västra Götalandsregionen finns tillgång till en så 
kallad bedömningsbil. Den bemannas av en sjuksköterska som åker till patienter och gör 
bedömningar av patienter med misstänkt lägre prioritet, som kan vara svåra att bedöma via 
telefon för larmcentralen. Sjuksköterskan tar efter sin bedömning beslut om det föreligger vidare 
behov av vård eller ej för patienten (Magnusson et al. 2016). 

Vårdnivåer och dess betydelse för patienten 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening skriver i sin 
kompetensbeskrivning att en sjuksköterska med specialistexamen med inriktning mot 
ambulanssjukvård skall medverka till att patienten erhåller rätt vårdnivå̊, genom att samverka 
med specialistvård, primärvård och kommunal vård (RAS 2012). En studie skriven av Larsson, 
Holmén & Ziegert (2017) visar på att antalet körningar till akutmottagningarna ökar, och att det i 
enlighet med vad kompetensbeskrivningen skriver, behövs ett bättre samarbete mellan 
primärvården och ambulanssjukvården för att i samstämmighet komma fram till lämplig 
vårdnivå för patienter där vårdbehovet inte bedöms som akut. En tidig bedömning av patientens 
medicinska tillstånd är viktigt för att kunna bedöma vad som är rätt nivå på vården och för att 
undvika onödiga ambulanstransporter till akutmottagningen. Detta samarbetet är en bidragande 
faktor till att fler patienter kan lämnas hemma när de ej har ett behov av akutsjukvård, och slippa 
väntetiden på akutmottagningen och eventuell inläggning på en avdelning (Larsson, Holmén & 
Ziegert 2017). 
 

Sjukvården i Sverige är uppdelad i tre vårdnivåer: primärvård, länssjukvård och 
regionsjukvård. Det huvudsakliga ansvaret för patientens hälsa ligger hos primärvården som 
tillhandahåller grundläggande behandling. Patienterna ska i första hand söka primärvården och 
remitteras därefter vidare till läns och regionsjukvård om det krävs (Hallin & Siverbo 2003, s. 
45).    
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Socialstyrelsens rapport om väntetider och patientflöden på akutmottagningar från 2017 
visar på att vistelsetiderna, och väntetid till läkarbedömning är lång. Hälften av alla patienter 
väntar en timme eller mer, och var tionde patient väntar över tre och en halv timme för sin 
bedömning. Det engelska begreppet ”emergency department crowding” beskrivs enligt 
Socialstyrelsen (2017) som en situation där antalet patienter och deras vårdbehov överstiger de 
tillgängliga resurserna som finns på akutmottagningen. ”Emergency department crowding” är 
associerat med långa väntetider, ökad mortalitet, feldiagnoser, minskad patientsäkerhet, minskad 
patientnöjdhet, ökad risk för komplikationer och ökade kostnader för samhället (Socialstyrelsen 
2017). Att göra en korrekt bedömning inom ambulanssjukvården är således av stor vikt då det 
finns begränsat med resurser och dessa bör optimeras dit behovet är som störst (Ek, Edström, 
Toutin & Svedlund 2013). Att uppta ambulanser dit det egentligen inte behövs innebär också 
sämre förberedelse för katastrofer (Khorram-Manesh et al. 2010). 

 
Studier pekar på att allt fler patienter söker akutsjukvård trots ej befintligt behov av detta 

(Ahl, Nyström & Jansson 2005; Rantala, Ekwall & Forsberg 2016). I en studie skriven av 
Norberg, Wireklint Sundström, Christensson, Nyström & Herlitz (2015) har man observerat 
totalt 2703 patienter som alla hade ringt ambulans under år 2011 i Västra Götalandsregionen. 
Deltagarna delades upp i två grupper. Ena gruppen bestod av patienter som kunde erhålla 
lämplig vård via primärvården och den andra gruppen bestod av patienten som var i behov av 
sjukvård på akutmottagningen. Av dessa deltagare kom man fram till att 426 (16%) hade ett 
vårdbehov som kunde tillgodoses inom primärvården, och ej behövde åka in till 
akutmottagningen. Framförallt var det yngre personen, som var relativt friska sedan tidigare, som 
kunde erhålla primärvård. Snooks, Dale, Hartley-Sharpe & Halter (2004) menar på att det krävs 
mer forskning i form av protokoll som möjliggör att lämna patienter hemma. I deras 
litteraturstudie har de jämfört en kontrollgrupp med en interventionsgrupp, där patienterna som 
blivit lämnade hemma varit minst lika nöjda med sin vård, som de i kontrollgruppen. Samtidigt 
beskrivs sjuksköterskor sakna stöd och support för dessa bedömningar och upplever sig vara i 
kamp mellan deras egna och patientens förväntningar på vården (Barrientos & Holmberg, 2018). 

Vårdinsats på plats    

Socialstyrelsen (2013) beskriver egenvård som när någon inom hälso- och sjukvården har 
bedömt att en person själv, eller med hjälp av någon annan, kan utföra en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd. Detta exemplifieras inom ambulanssjukvården då sjuksköterskan, i enlighet 
med Socialstyrelsens krav på hälso- och sjukvården, gör en individuell bedömning av patientens 
tillstånd och analyserar risker rörande att lämna patienten hemma för fortsatt egenvård. Att 
vårda, och i vissa fall behandla, patienter på plats är idag ett alltmer vanligt förfarande, då det 
bedömts att patienten som sökt ambulanssjukvård ej är i behov av akutsjukvård. Syftet är att 
hjälpa patienten till den optimala vårdinstans som kan hjälpa honom eller henne på bästa sätt. 
Arbetssättet ska utgå från personcentrerad vård och bemöta patientens rätt till autonomi och 
självbestämmande (Ambulanssjukvården SU).  
 

Exempel på vårdinstans kan vara egenvård i hemmet för patienten. Riktlinjer och mallar 
ska finnas för bedömning av patientens tillstånd på plats. I dessa riktlinjer beskrivs hur patienter 
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som bedöms sakna behov av akutsjukvård ska undersökas, bedömas och därefter handläggas. En 
viktig del av detta är även att fördela akutsjukvårdens resurser på rätt sätt och ej binda upp 
ambulanser på ärenden som ej är akuta. På så sätt kan patienter som är i behov av akutsjukvård 
får denna snabbare. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att oavsett vart man bor 
i landet skall en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen vara målet för hälso- 
och sjukvården (SFS 1982:763). Det skrivs också i samma lag att den som är i störst behov av 
vården skall ges företräde till den. 

Att bedöma vårdnivå 

Wireklint Sundström, Annetorp, Sjöstrand & Vicente (2016) lyfter fram fyra olika vårdnivåer, 
där den fjärde innebär att bedöma, behandla och ge egenvårdsråd på hämtplatsen eller i hemmet 
där bedömningen utförs. Patienten triageras av ambulanssjuksköterskan enligt RETTS och 
erhåller därefter en prioritering i form av en färgkod. Efter detta har fullgjorts kan en lämplig 
vårdnivå bedömas. Som högst får patienten prioriteras gul för att kunna lämnas hemma, 
alternativt hänvisas till mer lämplig vårdnivå. Patienten skall vara överens med 
ambulanspersonalen om bedömningen samt erhålla en skriftlig informationsblankett 
(Ambulanssjukvården SU). 
 
 Wireklint Sundström et al. (2016) påpekar att behov av sjukvård ökar, och så även 
behovet av akutsjukvård. I takt med att andelen äldre personer ökar kommer likaså 
sjukvårdsbehovet att öka, då vårdbehov till stor del är kopplat till ålderdom. För att resurserna 
skall användas ändamålsenligt och anpassat till den enskilde individens behov är det av stor vikt 
att resurserna optimeras. Exempel på detta kan vara att ambulansen följer specifikt framtagna 
riktlinjer som ger möjlighet till att hänvisa patienten till en förutbestämd vårdinsats, som inte 
innebär akutmottagningen. Detta har Larsson, Holmén & Ziegert (2017) dragit som slutsats i sin 
studie; om en modell för bedömning av patientens tillstånd följs i ett tidigt skede blir färre 
transporterade till akutmottagningen. För att uppnå en lämplig vårdnivå behövs ett samarbete 
mellan vårdinsatserna (Larsson, Holmén & Ziegert 2017). I en studie skriven av Hjälte et al. 
(2007a) har författarna studerat varför patienter utan behov av akutsjukvård transporteras med 
ambulans. De påvisar att ambulanssjukvården är överanvänt, till följd av att akutmottagningarna 
blir överfulla. Resultatet i studien visar på att cirka 30 % av de uppdrag som ambulanserna blev 
utlarmade till faktiskt inte har något behov av ambulanssjukvård, och att 6 % av dessa kunde 
söka sig till annan vårdnivå såsom primärvården (Hjälte et al. 2007a).  

Patientdelaktighet 
I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att man skall stärka och tydliggöra patientens ställning 
samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet och man skall enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) så långt som möjligt utföra vården i samråd med 
patienten. Begreppet delaktighet kan definieras som Brownleas (1987) skriver; ”Participation 
means getting involved in a decision-making process or the delivery of a service…” (Brownleas, 
1987, s. 605). Detta innebär att patienten ska involveras i beslutsprocessen. 
 

Patienter som blir bedömda att sakna ett akut behov av sjukvård av ambulanspersonalen 
är ändå oftast utsatta av någon form av ohälsa och känner sig sårbara då de överlämnar sina 
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bekymmer inför ambulanspersonalen. Därför är det av stor vikt att lyssna på patienten och ge 
individanpassad information för att främja så stor delaktighet som möjligt (Rantala, Ekwall & 
Forsberg 2016). Flertalet studier påvisar vikten av att patienten ska känna sig sedd, lyssnad på 
och att kunna känna tillit gentemot ambulanssjuksköterskan och dess bedömning. Rantala, 
Ekwall & Forsberg (2016) har i sin studie, rörande patienternas upplevelser av att bli bedömda 
som ej i behov av ambulanssjukvård, kommit fram till att patienter som blir tagna på allvar 
kände sig mer nöjda med ambulanssjuksköterskans bemötande och bedömning. Detta ledde i sin 
tur till att patienterna i mindre grad upplevde ett behov av sjukhusvård. Att patienten kände 
bekräftelse av ambulanssjuksköterskan resulterade också i att patienten i större utsträckning blev 
delaktig i besluten som togs.  

 
De patienter som blivit bedömda som akut sjuka beskriver ofta att de är nöjda med 

vården de erhållit på akutmottagning, de som blivit bedömda som icke akut sjuka är dock inte 
lika nöjda. Akutmottagningar har inte alltid möjlighet att tillgodose patientens alla behov, då de 
ofta har långa väntetider och inte samma möjligheter att informera och göra patienten delaktig i 
vården (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2012) 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram i denna magisteruppsats har patientperspektivet, patientens livsvärld, 
delaktighet, behov och lidande valts då ambulanspersonalens möten med patienten i hög grad 
genomsyras av att göra patienten delaktig i vården och ta del av dennes uppfattning av ohälsa, 
för att skapa bästa förutsättning för god vård och minskat lidande. Enligt 5 kapitlet 2 § i Hälso- 
och sjukvårdslagen ska vården “bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet” vilket innebär att den så långt det är möjligt bör utformas och genomföras i samråd 
med patienten. 

Patientperspektiv och livsvärld 

Vårdandets mål är att uppnå hälsa för patienten. Vårdaren har skyldighet att ge så god vård som 
möjligt, i beaktande av patientperspektivet. Med detta perspektiv läggs fokus på patientens värld 
och leder till en förståelse av hur patienten i sitt livssammanhang påverkas av hälsa, sjukdom, 
lidande och vårdande. Patienten är alltså medelpunkten för vårdandet och det är dennes sviktande 
hälsa som skall vara i fokus för den professionella vården. Patientperspektivet betyder att 
patienterna är experter på sig själva, medan vårdaren har det professionella expertkunnandet 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 109).  
 

Livsvärldsteorin används för att fördjupa förståelsen om patientperspektivet. Man har i 
den vårdvetenskapliga meningen livsvärldsteorin som grund när man som vårdare försöker se, 
förstå, beskriva och analysera hälsa, sjukdom, lidande och vård. I och genom livsvärlden kan 
hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspela sig. För optimalt vårdgivande behöver 
vårdaren ha förmåga att se patientens situation, och vad hälsa och välbefinnande betyder för 
honom eller henne. Från livsvärlden börjar vårdandet och det är därifrån hälsokraften skall 
komma (Dahlberg & Segesten 2010, s.128). Ambulanspersonalen får ofta en unik möjlighet att 
se hur patienten lever och klarar sig i sin vardag eftersom patientmötet ofta sker i patientens hem. 
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“Livsvärlden betecknar det sätt varmed vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen och 
kan sägas utgöra den hållning varmed vi närmar oss till oss själva, alla andra och allt annat i 
världen. Därmed kan livsvärlden förstås som världen så som den erfars. Samtidigt som 
livsvärlden utgör en värld som delas med andra är den högst personlig och unik för var och en.” 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). 

Delaktighet  

Att bli patient inom hälso- och sjukvård kan förändra en persons situation av stadig livsrytm och 
sammanhang. För att minska patientens sårbarhet är det viktigt att hen bjuds in i ett nytt och 
vårdande sammanhang och att hen blir delaktig i sina hälso- och vårdprocesser. Detta önskar öka 
frihetsgraderna och ge möjlighet till att hälsa och välbefinnande återigen kan utvecklas. 
Delaktighet kan se mycket olika ut beroende på i vilken vårdkontext den utspelar sig. Det 
innebär mer än att bara erhålla information och råd om sjukdom eller behandling. Numera är det 
vanligt att patienten skall vara delaktig och uppmuntras till att ta ansvar för sin hälsa (Dahlberg 
& Segesten 2010, s. 187). Det är först dock när informationen når patientens livsvärld 
delaktighet kan uppstå, förutsatt att den ges utan avfärdande och svek (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 113). Varken vårdare eller patient skall ses som den enda experten, det behövs ett 
samspel mellan dessa två parter där bådas expertis tas tillvara.  
 

Att ha ett patientperspektiv innebär således ej per automatik att patienten vet bäst och att 
vårdaren skall göra som patienten vill. Vårdaren behöver en god vårdvetenskaplig grund för att 
kunna bedöma situationen, och förstå vad patienten försöker uttrycka. När vården bygger på en 
livsvärldsteoretisk grund kan de två perspektiven förenas (Dahlberg & Segesten 2010, s. 111).  

Patientens behov och lidande 

Enligt Virginia Henderson (1991, s. 13) skiftar behoven en person har under livets gång. Varje 
människa har i grund och botten gemensamma behov, men hur de tillfredsställs varierar från 
individ till individ. Den primära vården en sjuksköterska ger måste anpassas och tillämpas på 
olika sätt, för att kunna bistå uppfyllelse av patientens behov. Som sjuksköterska kan man dock 
aldrig fullt ut uppfylla en annan individs behov utan bara bistå i de åtgärder som individen 
uppfattar ge tillfredsställelse (Henderson 1991, ss. 13–14). En patients vårdbehov påverkas av 
ålder, kulturell bakgrund, psykisk balans och intellektuell kapacitet. Dessa faktorer skall tas i 
beaktande vid bedömning av patientens vårdbehov, som i patologisk mening kan vara bland 
annat störning i vätske- och elektrolytbalansen, syrebrist, lokal skada och sår etc. (Henderson 
1991, s. 16–18). Om patientens behov ej tillgodoses kan sjukdomslidande resultera i vårdlidande 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 214). 

 
Eriksson (1994) menar att lidande kan ses som en kamp för att överleva som pågår ständig 

genom livet, där det onda ställs mot den goda och lust ställs mot lidande. Det som återstår av 
denna kamp är en förening vilket innebär att det kan finnas både ett gott och ont lidande samt en 
god eller ond lust. Lidandet kan omfatta känslor av smärta eller ångest och lusten kan exempelvis 
vara ett uttryck för strävan, styrka och glädje. Det onödiga lidandet bör avlägsnas om möjligt och 
i annat fall lindras. Eriksson (1994, s. 22–30) redovisar flera sorters lidande som man kan mötas 
av inom vården; 
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● Sjukdomslidande innebär att patienten förorsakas kroppslig smärta på grund utav sin 
sjukdom eller behandling. Detta kan även orsakas av upplevelsen av skam eller skuld 
som människan upplever i relation till sin sjukdom eller behandling, det kan även skapas 
av det sociala sammanhanget och bemötandet som patienten upplever i samband med sin 
sjukdom.  
 

● Vårdlidande innebär det lidande som uppstår i samband med vården.  Enligt Dahlberg & 
Segesten (2010, s. 215) kan ett vårdlidande uppstå i förhållandet mellan vårdare och 
patient, vilket egentligen ämnar vara ett hälsobringande förhållande. Exempel på detta är 
när man kränker patientens värdighet genom konkret nonchalans vid tilltal eller slarv vid 
omvårdnad. Det kan även ske på ett mer abstrakt sätt genom att inte ge patienten 
utrymme och möjlighet att synas. Vårdlidandet kan även uppstå när vårdare på olika sätt 
utdelar straff genom att försumma patientens omvårdnad, eller om man utövar makt 
genom att kränka patientens autonomi. Vårdlidande finns även när personal saknar 
förmåga att se och bedöma att patienten behöver vård, vilket leder till att vården uteblir.  
 

● Livslidande beskrivs som det lidande som uppstår när ens livssituation och 
meningssammanhang plötslig förändras som vid förlusten av möjligheten att genomföra 
vissa sociala uppdrag eller insikten av en nära förestående död (Eriksson 1994, s. 77–89). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Att vara patient inom ambulanssjukvården kan innebära att vara utelämnad, att behöva sätta sin 
tilltro till den som vårdar, och att känna sig sårbar. Tidigare forskning visar på att patienter som 
söker akutsjukvård via ambulans kommer till en vårdnivå som ej motsvarar deras vårdbehov, 
vilket kan antas leda till vårdlidande för patienten.  
 

Genom att göra patienten delaktig i vårdförloppet så kan deras sårbarhet och eventuellt 
lidande minskas. Delaktighet kan exempelvis handla om att informera patienten om sjukdom och 
behandling, eller ge vägledning till rätt vårdinstans. Genom att göra patienten delaktig så kan 
man ta tillvara på patientens möjlighet att påverka sin egen hälsa och möjligtvis undvika ett 
framtida vårdbehov. Vårdbehov kan beskrivas som skiftande och är unika utifrån patientens 
livssituation.  

 
För att patienter ska få sina behov tillgodosedda behöver ambulanssjuksköterskor kunna 

bedöma och vårda de behov patienten har, anpassat utifrån dennes perspektiv och tillvaro. 
Samtidigt krävs både kompetens och kunskap för att kunna bedöma och hänvisa patienter till den 
vårdinstans som bäst kan möta detta behov. Dessa bedömningar är enligt tidigare forskning 
problematiska då ambulanssjuksköterskan utifrån sin objektiva bedömning ska fatta beslut 
utifrån begränsad information i en komplex situation, med patientens subjektiva upplevelse av 
situationen i fokus.  Samtidigt saknar sjuksköterskor stöd och support för dessa bedömningar och 
upplever sig vara i kamp mellan deras egna och patientens förväntningar på vården. Därför kan 
dessa bedömningar beskrivas som problematiska, för både patienten och sjuksköterskan.  

 
Bedömningen och vårdandet av patienter utan akuta vårdbehov är idag utbredd samtidigt 

som det saknas en samlad bild över vad som karaktäriserar dessa patienter och vilka råd som 
sjuksköterskorna ger till patienten, för att möta deras individuella behov och lindra deras lidande. 
Denna kunskap är betydelsefull för att förstå utmaningen i dessa vårduppdrag och det behöver 
utvecklas framtida stöd för sjuksköterskor i dessa bedömningar. Således behöver kunskapen öka 
om dessa patienter och på vilket sätt ambulanssjuksköterskan möter deras vårdbehov. 

SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet är att undersöka karaktäristika av de patienter som lämnas hemma av ambulanspersonalen 
samt vilka råd de erhåller. 
 
Frågeställningar: 
 

● Vad var fördelningen utifrån kön, ålder, tid på dygnet och årstid de lämnades 
hemma? 

● Vilka ESS-koder erhöll patienterna utifrån sjuksköterskans bedömning och hur 
förhåller sig dessa till kön?  

● Erhöll patienterna skriftliga råd och vad innehöll råden? 
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METOD 

Ansats 

I denna mixade metod-studien genomfördes en retrospektiv deskriptiv journalgranskning av 
ärenden från 4 stationer inom en ambulansorganisation i Västsverige där sjuksköterskor bedömt 
patientens tillstånd på plats i hemmet, och därefter lämnat patienten hemma, vilka resulterade i 
en pappersjournal som arkiverats. 
 
 Vid en retrospektiv studie granskas material som är insamlat tidigare, för att få svar på 
sitt syfte. Designen kan användas för att göra jämförande studier mellan grupper (case-control), 
men också för att förstå vilka faktorer som kan påverka forskaren att bedöma olika och dra olika 
slutsatser (Polit & Beck 2017, s. 204).  Mixad metod kan enligt Borglin (2017, s. 236) användas 
då varken kvantitativ eller kvalitativ metod är tillräcklig för att besvara frågeställningarna eller 
forskningsproblemet. 

Urval och deltagare 
Den aktuella organisationen har fyra stationer med fem ambulanser dagtid och fyra ambulanser 
nattetid. Fyra av de olika ambulanserna är stationerade på olika geografiska platser. 
Organisationens upptagningsområde är 1104 km² med 110 000 invånare.  
 
 Enligt Polit & Beck (2017, s. 258) är det svårt att uppge hur stort ett urval ska eller bör 
vara. Som grundregel kan man utgå från ju större urval desto bättre. Detta medför större chans att 
det är representativt gentemot populationen. Totalpopulationen av patienter som lämnades 
hemma motsvarade 754 journaler och ett konsekutivt urval gjordes av de journaler som var i 
pappersformat, vilket motsvarade 400 stycken. Ett konsekutivt urval innebär att alla journaler 
involveras som stämmer an mot inklusions- och exklusionskriterierna och den specifika 
tidsperioden som i denna studie var hela år 2018. Denna urvalsmetod anger författarna Polit & 
Beck (2017, s. 254) som en bra metod då det är en längre period man vill studera och för att få 
med så stor variation som möjligt kring faktorer såsom årstider och andra tidsrelaterade orsaker 
kan påverka resultatet. På detta sätt erhålls även en variation i journalerna från de olika 
ambulansstationerna och en spridning bland personalen. 
 

Samtliga ärenden från 2018 som resulterade i att en “Bedömning av patientens tillstånd”-
journal nedtecknats inkluderades. Journalen skrivs enbart då en patient kvarstannar hemma. Den 
innefattar en framsida som patienten erhåller och en identisk baksida som sjuksköterskan tar med 
sig från patienten, och arkiverar i en pärm avsedd för detta. Journalen fylls i istället för RETTS-
journalen och innehåller uppgifter om patientens namn och personnummer, datum, tid på dygnet, 
symptom, ESS-kod, vitala parametrar, sjuksköterskans undersökning och behandling av 
patienten, bedömning av vårdbehov och rekommendation av vårdnivå samt enhetsnummer för 
aktuell ambulans. Det finns även plats på journalen för ambulanspersonalen att skriva och ge råd 
till patienten i fritext. Se bilaga 2. 
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

För studien valdes följande inklusionskriterier; 
 

● Komplett ifylld “Bedömning av patientens tillstånd”-journal. 
● Alla åldrar. 

 
För studien valdes följande exklusionskriterier; 
 

● Ofullständigt ifyllda journaler med avsaknad av födelseår, ess-kod, tidsangivelse eller 
avsaknad av ambulansnummer. 

● Oläsliga journaler.  
● Journaler med reservambulansens nummer angivet. 

Datainsamling 
Datainsamling skedde från arkiverade pappersjournaler benämnda “Bedömning av patientens 
tillstånd” som fyllts i där ambulanspersonalen utfört en vårdinsats på plats (se bilaga 2). Dessa 
journaler fanns att tillgå i den valda organisationens arkiv av journaler.  
 

En författare till studien granskade journalerna och läste upp det innehåll som var 
relevant för studien medan den andra författaren förde in värdena i statistikprogrammet 
Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Version 25, som är ett datorprogram för 
statistisk analys. De utvalda journalerna sammanställdes i olika variabler för att sedan kunna 
analyseras. Patienternas ålder noterades i födelseår och delades även in i en parametrisk skalnivå, 
på kvotskala utifrån decennier (0–9 år, 10–19 år, 20–29 år, 30–39 år osv.). Symptom 
klassificerades utifrån ambulanssjuksköterskans valda ESS-kod.  

 
Statistik över totala antalet körningar samt antal patienter bedömda på plats erhölls från 

det digitala journalsystemet, för att kunna se eventuell diskrepans mellan pappersjournaler och 
digitala journaler samt tydliggöra hur många som lämnades hemma utan att erhålla en skriftlig 
blankett. 

Dataanalys 

Deskriptiv statistisk framställdes i SPSS ur den insamlade datan som sedan exporterades till ett 
kalkylprogram där tabeller och diagram sammanställdes. Ett t-test genomfördes på variabeln 
ålder i förhållande till grupperingen män och kvinnor, där ett p-värde under 0.05 ansågs 
signifikant. För att analysera innehållet i det skriftliga materialet genomfördes en kvalitativ 
innehållsanalys för att på bästa sätt svara an mot givna frågeställningar. Fritext från journalerna 
som var relevanta i enlighet med syftet och frågeställningarna kopierades från SPSS och fördes 
in i ett dokument med ett analysschema för att göra en kvalitativ innehållsanalys (Danielsson, 
2017, s. 292). Meningarna lästes av båda författarna och meningsbärande enheter/ ord togs fram. 
Enligt Lundman & Graneheim (2017, ss. 224–225) kan meningsenheter utgöras av ord, meningar 
eller stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. För stora kan vara 
problematiskt då innehåll kan gå förlorat, liksom för små kan medföra ett fragmenterat innehåll. 
Då meningarna med råd från journalerna innehöll enstaka ord upp till maximalt tre meningar 
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valde författarna att använd hela innehållet som meningsenhet. Efter detta kondenserades 
meningsenheterna, vilket innebär att det centrala togs tillvara medan överflödig text togs bort för 
att få en mer lätthanterlig och tydlig text. De kondenserade meningarna kodades sedan (koderna 
skapades med hänsyn till meningens kontext och studiens syfte) för att slutligen sammanföras i 
subkategorier och kategorier. Kategorierna utgörs av flera koder med liknande innehåll 
(Lundman & Graneheim, 2017, s. 225). Exempel på hur den kvalitativa innehållsanalysen 
genomfördes ses i bilaga 3. 

Etiska överväganden  

Godkännande av verksamhetschef 

För att genomföra studier involverande material om människor från arkiv eller liknande förråd 
måste ett skriftligt godkännande av studien erhållas (World Medical Association u.å.) Innan 
påbörjad datainsamling har författarna således sökt godkännande för retrospektiv 
journalgranskning via verksamhetschefen i den valda organisationen. Ett skriftligt godkännande 
erhölls av tillförordnad verksamhetschef (se bilaga 1). Enligt Utbildningsdepartementet görs 
avsteg från lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) för sådant 
arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 
Därmed har inget etiskt godkännande av studien erhållits. 

Risk kontra nyttoförhållande 

Polit & Beck (2017, s. 141) skriver att författare i den pågående studien ska säkerställa att deras 
forskning inte kräver mer än vad som behövs för studiens syfte, samt att deltagarnas integritet 
skall bevaras. All forskning involverar risker, menar samma författare. Ibland större och ibland 
mindre risker. Mindre risker är definierade som att risken ej är större än de risker som normalt 
uppträder i det dagliga livet. Författarna måste ständigt sträva efter att minimera risken för skada 
och obehag för de involverade (Polit & Beck 2017, s. 142). Författarna till denna 
magisteruppsats har ingen anledning att misstänka risker för patienter eller personal och har 
under datainsamlingens gång arbetat för att beakta patienternas och personalens sekretess och 
integritet. 
 
 Vetenskapsrådet (2017) skriver liknande. Identitetsskyddskravet innebär att individer 
som medverkar i forskning skall skyddas från skada och kränkning, samtidigt som det inte är 
rimligt att en obetydlig skada ska får hindra viktig forskning från att genomföras. Forskningen 
ämnar till att förbättra för samhället och medborgarna. Identitetskravet behöver därför ständigt 
vägas mot forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Konfidentialitet och anonymitet 

För att bevara konfidentialiteten, det vill säga att inte sprida uppgifter vi fått i förtroende och 
skydd mot att obehöriga får del av uppgifterna, har allt insamlat material avidentifierats vid 
inmatning i dataprogrammet SPSS. Polit & Beck (2017, s. 147) skriver att informationen som 
inhämtas om deltagarna inte får hanteras eller publiceras på ett sådant sätt att det går att 
identifiera eller bli tillgängligt för andra. Detta hade författarna i åtanke vid datainsamlingen som 
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därav genomfördes på ett avskilt ställe, dit inga obehöriga haft tillträde. Likaså förvarades den 
insamlade datan. Data angående patienternas födelseår registrerades, men vid redovisning av 
resultatet publiceras inga enskilda individers ålder, utan minimum-ålder, max-ålder, medelvärde 
samt åldersintervall (40–49, 50–59 etc.) presenterades. Detta stärker konfidentialiteten ytterligare 
(Polit & Beck, 2017, s. 148). Den enda data (gällande deltagarnas personuppgifter) som fördes in 
i datasystemet var patientens födelseår för att kunna se åldersspridningen på patienterna som 
grupp. På detta sätt presenteras resultatet enbart utifrån gruppnivå och ingen enskild person, 
varken patient eller sjuksköterska, kan identifieras. Namn och telefonnummer etc. var ej av 
intresse för studien, varpå författarna ej samlade in dessa datan.  
 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679/EU av den 27 april 2016 
definieras personuppgifter som varje upplysning som avser en identifierbar fysisk person. Den 
identifierbara personen kan indirekt eller direkt identifieras med ett namn, ett 
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera 
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Så snart datan analyserats och resultat framtagits 
raderades datan (Polit & Beck 2017, s. 147). 

Etisk diskussion 

Under arbetets gång har författarna i enlighet med vad Polit & Beck (2017, s. 152) diskuterat 
kring etiken och tagit upp möjliga risker under insamlingens gång, för att i ett tidigt skede i så 
fall kunna eliminera dessa. Då studien enbart utgjordes av en retrospektiv journalgranskning har 
inget informerat samtycke inhämtats från patienterna, och ingen information givits till dem heller 
då dem ej involveras i studien. Detta då insamlandet av samtycken skulle innebära ett 
oproportionerligt stort arbete samt att de uppgifter som samlas in ej har någon större betydelse ur 
integritetssynpunkt. Arbetsinsatsen vägs mot integritetskränkning, vilken är minimal (Svensk 
nationell datatjänst). 
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RESULTAT  
 
Av totalt 754 digitala journaler rörande patienter som blivit lämnade hemma under 2018 fanns 
det 400 pappersjournaler. Av dessa inkluderades 231 till studien utifrån inklusions- och 
exklusionskriterierna. 

Bortfall 
I tabellen nedan redovisas det totala antalet uppdrag för respektive ambulansenhet under 2018 i 
aktuell ambulansorganisation. Även antalet körningar som resulterade i att patienten lämnades 
hemma och en digital journal upprättades och antalet uppdrag som resulterat i att patienten 
lämnades hemma och en pappersjournal upprättades redovisas. Se tabell 1. 
 

Ambulans  
 

Distans stationerad 
från sjukhus 

Totalt antal 
körningar 2018 (n) 

Digital journal 
antal som lämnades 

hemma (n) samt procent 
(%) motsvarande det totala 

antalet körningar. 

Inkluderade 
pappersjournaler;  

Andel som lämnades 
hemma (n) 

1 3 km 3393 150(4,4%) 49 

2 (halvdygn) 3 km 1929 61(3,2%) 38 

3 28 km 2453 168(6,9%) 29 

4 38 km 2012 171(8,5%) 79 

5 19 km 2849 204(7,2%) 36 

 
Tabell 1. Ambulansenhet och totala antalet körningar under året (n= 12 636), samt inkluderade journaler i 
pappersform (n=231) och det totala antalet digitalt (n=754). 
 
Urvalet omfattade pappersjournalerna vilka var 400 st., av dessa exkluderades 169 st., resterande 
journaler inkluderades och granskades. Totalt lämnades ca 6% hemma, vi granskade 30% av 
dessa. Se figur 1. 
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Figur 1. Urval & bortfall. 

 
 
För att få svar på givna frågeställningar exkluderades journaler med avsaknad av ESS-

kod (n=118), då det ej går att besvara sjuksköterskans bedömning om denna ej finns angiven. 
Journaler utan tidsangivelse exkluderades (n=10) då detta var en variabel som skulle studeras. 
Journaler signerade med reservambulans-nummer (det vill säga en tillfällig ambulans som 
används vid exempelvis reparationer av ordinarie ambulans) alternativt saknade angivet 
ambulans-nummer exkluderades (n=31) för att kunna identifiera eventuell differens mellan olika 
ambulansenheter och hur de hanterar ärenden där patienten lämnas hemma. Slutligen 
exkluderades också oläsliga journaler (n=10) då det ej går att tyda bedömningen eller annan 
relevant information utefter frågeställningarna. Se figur 1.  
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Kvantitativ del: Patienternas karaktäristika   

Ålder & kön 

De inkluderade journalerna utgjordes av totalt 231 journaler, 129 kvinnor och 102 män. 
Medelåldern för män och kvinnor tillsammans var ca 58 år, medianen 63 år och 
standardavvikelsen var ca 25 år, den yngsta patienten var 0 år och den äldste 96 år. Se tabell 2. 
 
Karaktäristika av inkluderade n (%) M(min-max) Md. Kvartil Q1 & Q3 SD 

Kvinnor 129(55,8) 58,20(0–96)63,00 42,00–79,00 25,67 

Män 102(44,2) 57,95(3–93)63,00 41,75–77,00 24,24 

Totalt 231(100) 58,09(0–96)63,00 42,00–78,00 24,99 
 
Tabell 2. Karaktäristika av inkluderade gällande kön och ålder.  
 
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor (58,20 år) och män (57,95 år) beträffande 
variabeln ålder, n1 = 129 n2 = 102 p <.940. 
 
Ålderskategorin 10–19 år var de som lämnades hemma minst antal gånger. Ålderskategori 70–79 
(för män) och 80–89 år (för kvinnor) var de som mest frekvent blev lämnade hemma. Se figur 2. 

 
Figur 2. Frekvens i förhållande till patientens ålder och kön som lämnades hemma. 

Vanligast bedömning enligt ESS-kod och genus 

Den vanligaste bedömningen hos kvinnor var bedömt som “Buksmärta” (n=22). Därefter var 
bedömningen “Ospecifika symtom” (n=13) vanligast. För männen var den vanligaste 
bedömningen “Ospecifika symtom”, (n=16). Därefter var “Bröstsmärta” (n=11) den vanligaste 
bedömningen. Se figur 3. 
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Figur 3.  Sjuksköterskans bedömda ESS-koder i “Bedömning av patientens tillstånd-journalerna”. Enbart fem, eller 
fler än fem, patienter per bedömningskod ingår i ovan tabell för att påvisa de mest framträdande bedömda 
symtomen. 

Fördelning över tid på dygnet och årstid  

I tabellen nedan redovisas antalet patienter som lämnas hemma fördelat över tid på dygnet. 
Patienter lämnades mest frekvent hemma under tidsintervallet 18:00-23:59, därefter kom 
tidsintervallet 12:00-17:59. Se tabell 3. 
 

Tid på dygnet n (%) 

00:00-05:59 43(18,6) 

06:00-11:59 42(18,2) 

12:00-17:59 61(26,4) 

18:00-23:59 85(36,8) 
 
Tabell 3. Tidsfördelning över patienter lämnade hemma. 
 
I tabellen nedan redovisas antalet patienter som lämnas hemma fördelat över årstider. Patienter 
lämnades mest frekvent hemma under våren och av lägst frekvens under hösten. Se tabell 4. 
 

Årstid n (%) 

Vår (mars, april & maj) 81(35,1) 

Sommar (juni, juli & augusti) 56(24,3) 

Höst (september, oktober & november) 37(16,0) 

Vinter (december, januari & februari) 54(23,4) 

Saknar datum 3(1,3) 
 
Tabell 4. Fördelning i förhållande till årstid. 
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Avstod vård trots rekommendation 

Nedan redovisas antal patienter som avstod vård trots rekommendation från sjuksköterskan att 
medfölja till sjukhus, även procent som detta motsvarar av totala antalet granskade journaler 
redovisas. Totalt avstod 16,9 % att medfölja till sjukhus, något fler kvinnor än män. Se tabell 5. 
Medelåldern för män och kvinnor var tillsammans ca 60 år med en standardavvikelse på ca 20 år, 
den yngsta patienten var 19 år och den äldste 94 år. Se tabell 5. 
 
Karaktäristika av vilka avstod vård trots 
rekommendation att medfölja till sjukhus n (%) M(min-max) Md. Kvartil Q1 & Q3 SD 

Kvinnor 23(17,8) 63,83(19–94)65,00 48,00–82,00 21,67 

Män 16(15,7) 54,19(22–83)56,50 40,75–69,00 17,41 

Totalt 39(16,9) 59,87(19–94)60,00 43,00–76,00 20,36 
 
Tabell 5. Antal patienter som avstod vård trots rekommendation från sjuksköterska att medfölja till sjukhus. 
 

Vanligast bedömning enligt ESS-kod för de patienter som avstod vård.  

De vanligaste bedömningarna hos de patienter som avstod vård var “Andningsbesvär” (n=6) och 
“Medvetandeförlust” (n=6). Se figur 4. 

 
Figur 4.  Sjuksköterskans bedömda ESS-koder för patienter vilka avstod vård trots rekommendation att medfölja till 
sjukhus i “Bedömning av patientens tillstånd”-journalerna. Enbart två, eller fler än två, patienter per 
bedömningskod ingår i ovan tabell för att påvisa de mest framträdande bedömda symtomen. 
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Kvalitativ del: Skriftliga råd 
 
Drygt hälften av alla inkluderade journaler innehöll skriftliga råd som sjuksköterskan skrivit. 
Råden utmynnade i fem kategorier, med ett olika antal subkategorier, se tabell 6. 
 
 

Kategorier Skapa 
möjlighet för    
egenvård 
 

Återetablera kontakt  
med ambulanssjukvården  
vid försämring 

Kontakt  
med annan    
vårdinstans 

Avvakta hemma  
och se om symtom  
går över 

Uppsök akuten  
vid försämring 
 

Subkategorier Läkemedel Återkom till  
ambulanssjukvården  
vid försämring 
 

Kontakta vårdcentralen Stanna hemma Sök på  
akutmottagning 

Omvårdnadsåtgä
rder 

Återkom till  
ambulanssjukvården  
vid återkomst av symtom 
 

Kontakta öra/näsa/hals Avvakta hemma  

Åtgärder för 
ökad eller 
minskad 
mobilisering 
 

 Kontakta 1177   

Blödning 
 

    

Ökad 
övervakning och 
tillsyn 
 

    

Sök information 
 

    

 
Tabell 6. Kategorier och subkategorier. 

Skapa möjlighet för egenvård  

I kategorin Skapa möjlighet för egenvård framkom följande subkategorier; Läkemedel, 
Omvårdnadsåtgärder, Åtgärder för ökad eller minskad mobilisering, Blödning, Ökad 
övervakning och tillsyn samt Sök information. 
  

I subkategorin läkemedel förekom råd om bland annat vilka läkemedel som kunde 
kombineras och hur ofta. Detta exemplifieras i följande citat “...tablett voltaren i 7 dagar 50 mg 
ggr 3 första dagen sedan 25 mg ggr 3 resterande dagar. Tablett panodil kan kombineras vid 
smärta...” (Journal 188). Råd om när patienten borde avstå från att ta sitt läkemedel gavs också, 
i kommande exempel angående en patient där ambulanspersonalen hade behandlat för 
hypoglykemi, “Inget mer insulin ska ges fören efter ett blodsocker imorgon.” (Journal 160). 
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I subkategorin Omvårdnadsåtgärder fanns råd rörande basala omvårdnadsåtgärder. Ett 

exempel var en patient som sökt för yrsel vilket bedömdes eventuellt kunna bero på uttorkning 
relaterat till dåligt vätskeintag i värmen. Rådet var här “Dricka mycket och vädra samt få mer 
tillsyn av hemtjänst.” (Journal 135). Ytterligare råd handlade om näring- och vätskeintag. En 
patient som sökte för buksmärta, kräkning samt diarré erhöll råd om vad man kan tänka på när 
man har svårt att behålla vätska på grund av kräkningarna, “Intag av vätska i små portioner”. 
(Journal 188). Ett annan exempel var att salta maten och dricka ordentligt, i förhoppning att 
minska patientens tendens till svimning genom att få höjt blodtrycket som var lågt; “... dricka 
ordentligt, salta maten ordentligt” (Journal 129). Det fanns också råd om att förändra sitt 
kroppsläge för att symtomen skulle avta. Detta exemplifieras i följande citat som handlar om råd 
kring vård till en patient med näsblödning: “Vila stilla halvligga med höjd huvudända...” 
(Journal 194). 

 
Under subkategorin åtgärder för ökad eller minskad mobilisering återfanns andra råd 

som sjuksköterskan lämnat med förhoppning om att hjälpa patienten till att klara sig själv. 
Sjuksköterskan har här skrivit följande råd på journalen; “Röra sig lite och se om det blir 
bättre…” (Journal 87) och “Röra på sig, god smärtlindring med paracetamol, diklofenak samt 
voltaren gel lokalt.” (Journal 190). Ytterligare råd här handlade om förflyttning och 
positionering. Sjuksköterskorna hade exempelvis uppmanat patienterna att inta försiktighet vid 
förflyttning samt att använda sig av de hjälpmedel som fanns tillhands i hemmet. “Iaktta 
försiktighet vid mobilisering, hög fallrisk, använd rollator…”. (Journal 159).  Rådet “Att ta in 
rollator och med hjälp av den stödja dig, så att du minskar fallbenägenheten.” (Journal 39) gavs 
i samband med att de hjälpt en patient upp som hade ramlat, men som inte behövde någon vidare 
vård eller hjälp. Motsatsen till detta råd gavs då sjuksköterskan bedömde att patienten skulle må 
bättre av vila “Dricka mycket idag och vila dig idag efter en sen kväll igår...” (Journal 124). 

  
I subkategorin blödning återfanns egenvårdsråd som gavs relaterat till blödningar och hur 

patienter kunde hantera dessa. Ett råd angående näsblödning löd ”Sov med högläge, låta tuss 
sitta kvar under natten. Om blödning återuppstår då tuss avlägsnas ny tuss plus is, plus tryck. 
Avvakta i 15 till 30 min. Om ej blödning stoppar då. Kontakta VC eller ÖNH.” (Journal 116). 

 
Subkategorin Ökad övervakning och tillsyn innehöll råd relaterat till tillsyn av patienten 

och monitorering av sin sjukdom. Exempelvis fanns ett fall där sjuksköterskan uppmanade 
patienten att “Sköta din diabetes bättre och inte slarva med maten.” (Journal 161) i ett försök att 
öka patientens övervakning och kontroll av det höga blodsockret. Vidare rekommenderade 
sjuksköterskan anhöriga till patienter, och patienten, som slagit i huvudet till att vara observanta 
på vissa symtom som kunde vara tecken på eventuell försämring vilket kunde yttra sig i form av 
somnolens, illamående och kräkningar. “Var observant på om hon blir slö eller beter sig 
annorlunda” (Journal 48). Råd kring att ej vara ensam gavs till en patient som hade haft ett 
epileptiskt anfall som ej ville medfölja till sjukhus; “Ej vara själv, kontakta din neurologkontakt 
om ep anfall ökar…” (Journal 200).  

 
I subkategorin Sök information samlades råd där sjuksköterskan uppmanade patienten 

eller anhörig att söka information. Exempelvis uppmuntrade sjuksköterskan föräldrar till sjuka 
barn att söka information för att lära sig kring barnets aktuella tillstånd och vad de själva kunde 
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göra. “Sök info via 1177.se, egenvårdsråd utifrån febrigt barn.” (Journal 214). Angående sjukt 
barn vars symptom var förkylnings och andningsbesvär var rådet “Natriumklorid innan 
matning” (Journal 104). 

Återetablera kontakt med ambulanssjukvården vid försämring 

En annan kategori var återetablera kontakt med ambulanssjukvården vid försämring. I denna 
kategori återfanns snarlika uppmaningar om att patienten åter skulle kontakta SOS, 112 eller 
ambulans om symtom återkom eller försämras. Följande subkategorier framkom; Återkom till 
ambulanssjukvården vid försämring, Återkom till ambulanssjukvården vid återkomst av symtom.  
 

I subkategorin Återkom till ambulanssjukvården vid försämring fanns till exempel råd om 
att återkomma till ambulanssjukvården om symtomen försämras. Detta exemplifieras i följande 
citat där en patients symtom minskat vid ambulansens ankomst; “...larma igen om symtom blir 
besvärliga så att ny lufthunger uppstår eller om värk eller tryck uppfås ringa efter vård igen…” 
(Journal 25), “Ringa 112 vid ny försämring” (Journal 102), “Ringa igen om tillståndet 
förvärras” (Journal 139) samt “Vid försämring åter kontakta sos” (Journal 231). Råd angående 
egenvård gavs i enlighet med rubriken ovan, men ifall dessa råd ej hjälpte uppmanades patienten 
att återkomma till ambulanssjukvården om symtom ej går över “Öppna fönster och dörrar och ta 
dina mediciner, ring om det inte hjälper.” (Journal 197). Slutligen gavs också mer allmänna råd 
om att kontakta vård om försämring, utan en specifik hänvisning om till vilken instans patienten 
bör vända sig; “Kontakta vården åter vid försämring.” (Journal 94). 

 
Subkategorin Återkom till ambulanssjukvården vid återkomst av symtom innehöll råd som 

rörde situationer där patientens symtom gått över, där sjuksköterskan gav råd att återkomma till 
ambulanssjukvården om symtomen skulle återkomma. Detta exemplifieras i följande citat; “Vid 
nya bröstsmärtor ring amb igen” (Journal 30) samt “Åter larma amb. om något skulle 
tillstöta...” (Journal 78). Det fanns även råd att återkomma till larmcentralen i kombination med 
övrig text om vad som gjort på plats, som löd “Kontakt barnmedjour barnkliniken. Lämnat 
parametrar →Inhal. ggr 2. Behöver ej åka till barnkliniken, kontaktar 112 igen om försämring.” 
(Journal 229). 

Kontakt med annan vårdinstans  

Kategorin kontakt med annan vårdinstans innefattar råd som patienten fått då sjuksköterskan 
bedömt att patienten ej är i behov av akutsjukvård men där ett eventuellt behov av vård på annan 
vårdinstans förelegat. I denna kategori ingick subkategorierna; Kontakta vårdcentralen, Kontakta 
öra/näsa/hals, Kontakta 1177. 
 

Subkategorin kontakta vårdcentralen var den mest framträdande subkategorin i denna 
kategori och råd kunde se ut som följande, “Kontakta vårdcentral för uppföljning och eventuellt 
förändrad medicin.” (Journal 145).  

 
I subkategorin kontakta 1177 fanns råd att söka rådgivning via 1177, i ett exempel gavs 

råd till en patient som var orolig men där man efter ett antal undersökningar inte hittat något 
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anmärkningsvärt “Du råds att vid förvärrat obehag, smärta, andningssvårigheter ringa 1177 för 
ny rådgivning.” (Journal 195).  

 
Slutligen i subkategorin kontakta öra, näsa, hals gavs råd att kontakta öron- näsa- hals 

mottagning, oftast i samband med bedömning av patienter med näsblödning. “Ringa och boka tid 
till ÖNH för att dra ut RR” (Journal 162). 

Avvakta hemma och se om symtom går över 

I denna kategori fanns två subkategorier; att stanna hemma och att avvakta hemma.  
 

Subkategorin Stanna hemma exemplifieras enligt följande; “Då du själv inte vill åka till 
vårdinstans eftersom symtom försvunnit samt att alla dina värden är bra kan du kvarstanna 
hemma men larma igen om symtom blir besvärliga...” (Journal 25).  

 
I subkategorin avvakta hemma gavs liknande råd, i vissa fall efter konsultation med en 

läkare “enl. med jour, kan pat.  avvakta ett dygn till hemma.” (Journal 157). Att ge rådet att 
avvakta hemma var en chans för patienten att i lugn och ro kunna utvärdera sina symtom och 
senare ta ställning till om vidare vård behövdes “Avvakta i hemmet en till två timmar för att se 
om smärtorna släpper, du kan även ta ytterligare 1 styck spasmofen om inte smärtan försvinner 
så får du ta dig till akuten på eget sätt.” (Journal 150). 

Uppsöka akuten vid försämring 

Att Söka på akutmottagningen var den enda subkategorin i denna kategori.  Här rörde det sig om 
ett fåtal patienter blivit bedömda att ej behöva åka ambulans, men trots detta eventuellt var i 
behov av någon form av akutsjukvård. Följande citat berör en patient med kända gallstenar 
“...om inte smärtan försvinner så får du ta dig till akuten på eget sätt.” (Journal 150). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden retrospektiv deskriptiv journalgranskning är enligt Billhult (2017, s. 103) fördelaktig då 
data redan är insamlad, det är billigt samt går snabbt att genomföra. Likt det Polit & Beck (2017, 
s. 73) skriver har vi en begränsad tid att ta hänsyn till i denna uppsats varpå en retrospektiv 
journalgranskning ansågs lämplig. Ett stort urval önskades för att få grepp om hela den 
heterogena populationen varpå retrospektiv journalgranskning är fördelaktigt. 

Datainsamling 

I denna studie erhölls statistik från pappersjournaler. För att kunna uppmärksamma skillnader 
mellan antal uppdrag som resulterat i att patienten lämnats hemma och antalet skrivna 
pappersjournaler togs även statisk fram från det digitala journalsystemet. Statistiken från det 
digitala journalsystemet representerar även uppdragen från pappersjournalerna. Från denna 



 

 
 

24 

statistik fick författarna dock ej ut datum- och tidsangivelser på uppdragen. En tydlig 
snedfördelning framträdde då det visade sig att vissa sjuksköterskor använde pappersjournaler i 
en mindre utsträckning och istället journalförde digitalt. Urvalet blev på så sätt överrepresenterat 
av de ambulansenheter som mest frekvent använde pappersjournaler. Detta ger en ofullständig 
bild i förhållande till tid på dygnet för enskilda ärenden. Vid granskning av digitaliserade 
journaler hade ett större urval kunnat erhållits då det är starkt implementerat och krav på att 
skriva journal i datorn. 
Datainsamlingen gjordes med ett så brett perspektiv och bred insamling som möjligt, där alla 
tänkbara variabler och text utifrån journalen fördes in i SPSS för att i senare skede ha åtkomst till 
informationen. Förhoppningen med mixad metod är att förhindra begränsningar som den ena 
metoden kan medföra (Polit & Beck, 2017, s. 578) och att det kvantitativa kompletterar den 
kvalitativa och tvärtom. En nackdel med den mixade metod är att författarna ej varit insatta i den 
kvalitativa metoden i förväg (Polit & Beck, 2017, s. 578). Detta har föranlett inläsning av 
metodlitteratur för författarna, för att det kvalitativa resultatet ska bli genomfört på bästa sätt. 

Överförbarhet och generalisering 

Enbart en ambulansorganisation är inkluderad i studien. För att kunna generalisera till 
populationen och flera olika organisationer är det önskvärt med fler involverade, men likt det 
Polit & Beck (2017, s. 73) skriver har vi en begränsad tid att ta hänsyn till vilket föranleder en 
begränsad studie i detta fall. Författarna anser att resultatet är överförbart inom liknande 
organisationer, men för att generalisera till populationen önskas ett större urval. 

Validitet och reliabilitet 

Polit & Beck (2017, s. 578) skriver att när en modell (kvantitativ) kompletteras med en annan 
modell (kvalitativ) kan forskarna vara mer konfidenta med validiteten i sitt resultat. Validitet är 
ett mått på hur noga den valda metoden mätte det som önskades mätas. Hot mot validiteten i 
denna uppsats är bristfälligt ifyllda journaler, framförallt gällande ESS-kod. Totalt granskades 
enbart 30% av befintliga pappersjournaler, varav 118 stycken av dessa exkluderades på grund av 
avsaknad av ESS-kod. Det stora bortfallet får konsekvenser i resultatet, som kan påverkas 
negativt. För att undvika det stora bortfallet kring avsaknad av ESS-kod hade ett möjligt 
alternativ varit att titta på patientens sökorsak och inte sjuksköterskans bedömning, då denna inte 
alltid blir nedskriven i journalen. Studiepopulationen i uppsatsen är tydligt definierad i metoden, 
vilket stärker validiteten. Att pappersjournaler valdes behöver således inte innebära att 
validiteten försämrats. Den valda metoden har mätt det som vi önskade mäta, men med 
digitaliserade journaler hade ett större urval kunnat erhållas och därmed även ett starkare resultat 
eftersom fler sådana fanns tillgängliga än pappersjournaler.  

 
Reliabilitet är ett mått på noggrannheten i den aktuella studiens metod och dess 

mätningar. Då författarna till denna uppsats läste av varje inkluderad journal och förde in det 
manuellt i SPSS finns risk för felskrivningar, vilket om förekommande påverkar resultatet och 
därmed studiens reliabilitet. Ett annat alternativ hade varit att granska de digitaliserade 
journalerna, men likt vid datainsamlingen till denna studien kan sjuksköterskorna vid skrivning 
av journalen i datorn klickat fel och på så sätt finns ingen garanti för att de digitaliserade 
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journalerna är bättre ur denna synpunkten. Författarna till studien anser att den valda metoden 
givit svar på syftet och dess frågeställningar.  

Resultatdiskussion  
I denna studie fann vi att 6% av patienterna lämnades hemma, ur denna grupp har vi granskat de 
uppdrag där en fullständig ”Bedömning av patientens tillstånd”-journal blivit ifylld, detta 
motsvarade 30% av de som lämnades hemma. En tidigare studie utförd i Nederländerna har visat 
på att så mycket som 26,2% av patienterna lämnas hemma (Vloet et al. 2018), vilket antyder att 
det finns en skillnad hur man arbetar mot denna patientgrupp i olika länder. Resultatet i denna 
studie visar att medelålder var 58 år och det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad 
mellan männens och kvinnornas ålder. Kvinnornas mest framträdande symtom enligt 
ambulanssjuksköterskans bedömning var “Buksmärta” medan det dominerande hos männen var 
“Ospecifika symtom”.  
 

Bland de råd patienten erhöll av sjuksköterskan var “Skapa möjlighet för egenvård” det 
vanligaste förekommande med exempel på subkategori såsom läkemedel, omvårdnadsåtgärder 
och blödning, med flera. Vidare kategorier som återfanns var “Återetablera kontakt med 
ambulanssjukvården vid försämring”, där två subkategorier infinner sig med olika råd om vart 
man skulle vända sig för att nå ambulanssjukvården. Kategorin “Kontakta annan vårdinstans” 
innehöll subkategorierna kontakta vårdcentral, kontakta sjukvården, kontakta öra/näsa/hals samt 
kontakta 1177 vid försämring. Den fjärde kategorin benämndes Kvarstanna hemma. 
Subkategorier här var Kvarstanna hemma och avvakta hemma. Slutligen innehöll kategorin 
Uppsök akuten vid försämring en subkategori; Sök på akutmottagning. 

Patienternas ålder  

Ovan presenterat resultat visar tendenser till att det framförallt är äldre patienter som lämnas 
hemma. Kvinnor i åldern 80–89 år var de som oftast lämnades hemma, för män var motsvarande 
ålder 70–79 år. Medelålder för patienter som blev lämnade hemma var i vårt resultat 58 år, vilket 
kan jämföras med liknande siffra på 56,5 år enligt studien av Magnusson et al. (2016). En annan 
studie påvisar en signifikant skillnad i medelålder för patienter som lämnades hemma (48,5 år) i 
jämförelse med de som medföljde till sjukhus (60,7 år) (Vloet et al. 2018). Att yngre patienter 
lämnades hemma mer frekvent i tidigare nämnd studie kan tänkas bero på mindre multisjukdom 
att ta hänsyn till. De yngre patienterna kan också tänkas ha en annan möjlighet till att hantera 
egenvård och situationen. 
 

Vicente et al. (2012) skriver att åldern hos befolkningen ökar, vilket också föranleder en 
ökning av antalet äldre inom ambulanssjukvården. Detta medför att ambulanspersonal ställs inför 
fler situationer av komplex karaktär, med multisjuklighet att ta hänsyn till, där 
omvårdnadsbehovet kan ha en mer mångfacetterad karaktär där man inte kan peka på ett enskilt 
omvårdnadsbehov. I vissa fall kan det vara så att patienten inte vill åka in till sjukhus och därför 
inte öppet berättar vad som föranlett att man ringt ambulansen, varefter ambulanssjuksköterskan 
behöver kunna läsa av situationen och kunna kommunicera med patienten på lämpligt sätt 
(Halter et al. 2010). Halter et al. (2010) beskriver också komplexiteten i bedömningarna av äldre 
och menar på att patienten många gånger inte vet vad de tar för läkemedel eller varför. Dessa 
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faktorer gör bedömningen av äldre patienter svår, men trots detta kan vi se tendenser till att äldre 
är den patientgrupp som lämnas hemma mest frekvent. Detta kan i relation till det föreliggande 
resultatet vara riskabelt då den äldre patientgruppen kan vara svår att bedöma. 

Enligt Durant & Fahimi (2012) är det mer vanligt förekommande att äldre, jämfört med 
yngre, söker ambulanssjukvård utan ett faktiskt behov av den, enligt sjuksköterskans bedömning 
av deras tillstånd. Vi kan dessutom se att de som lämnas hemma ofta uppvisar symtom som 
andningsbesvär, bröst- och buksmärta, trots att tidigare studier visat att äldre patienter som söker 
vård på akutmottagning med dessa symtom oftast blir inlagda på avdelning då det är svårt att 
utesluta kritiska tillstånd (Holzmann et al. 2015). Det faktum att patienten sökt akutsjukvård, 
men fynden som leder till att de inte behöver erhålla ambulanssjukvård, kräver att 
ambulanssjuksköterskan gör en korrekt bedömning utifrån den patientens vårdbehov. En studie 
av Ebben et al. (2017) påvisar att de flesta patienter som söker vård på nytt efter att blivit 
lämnade hemma är patienter som lidit av hypoglykemi, patienter som har ramlat, patienter över 
65 år samt barn med mindre skador. Inom loppet av 72 timmar hade upp till 65,9 % av dessa sökt 
akutsjukvård igen. 
 

Melby & Ryan (2005) skriver att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kan spela en 
viktig roll för de äldres behov och till och med bidra till att de slipper läggas in på vårdavdelning 
om man har relevant utbildning och erfarenhet för att möta deras behov och se dess helhet. 
Vidare skriver Melby & Ryan (2005) likt Vicente et al. (2012) att äldre lätt blir sårbara vid 
tillkomst av akut sjukdom. Det kan leda till att de “tippar över kanten”. Ambulanssjuksköterskan 
hamnar här i en svår position där hänsyn till patientens upplevelse och tillstånd ska kombineras 
med sin egen förståelse för patienten. Att göra en adekvat bedömning i denna situation kan också 
försvåras på grund av att patientens symtom kan vara svåra att tolka, exempelvis “ospecifika 
symtom” som i denna studies resultat var vanligt förekommande. Det krävs medicinsk kunskap, 
klinisk erfarenhet i kombination med patientens berättelse av sin upplevelse av tillstånden 
(Gunnarsson, Warrén Stomberg 2008).  

   
 Med tanke på att majoriteten av de patienter som blir lämnade hemma är äldre är det av 
stor vikt att kunskap kring ålderdom och multisjuklighet ökar för att kunna bemöta och bedöma 
deras behov på bästa sätt. Implementering av detta i verkligheten kan bidra till ett bättre 
omhändertagande av denna ökande patientgrupp som är svårbedömda på grund av dess många 
gånger komplexa livs- och hälsosituation. Ambulanssjuksköterskor och deras kompetens utgör 
en viktig roll för denna patientgrupp i bedömningen och beslutet om att lämnas hemma- att 
behöva åka in till sjukhus kan medföra ökade risker snarare än den hjälp de behöver. 

Vanligast bedömning enligt ESS-kod.  

Enligt vårt resultat är majoriteten av männens vanligaste tillstånd som de lämnas hemma för 
bedömda som “Ospecifika symtom”. Kvinnors vanligaste tillstånd att lämnas hemma med blev 
bedömt som “Buksmärta” och därefter likt männen, “Ospecifika symtom”. 
 

Buksmärta har påvisats som en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker sig till 
akuten. Det finns många differentialdiagnoser till buksmärta, som kan utgöra svårigheter i 
bedömningen då buken innefattar många organ (Ditkofsky, Singh, Avery & Novelline 2014).  
Beillon (2010) har bland annat granskat uppdragsorsak i förhållande till geografiska områden 
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och kommit fram till att symtom från buk/urinvägar är den vanligaste utalarmeringsorsaken från 
larmcentralen till ambulans, både i storstad och förort, men inte lika framträdande i glesbygder. 

 
Magnusson et al. (2016) har i sitt resultat kommit fram till att buksmärta var den 

vanligaste kirurgiska anledningen till att patienten inte behövde åka till sjukhus med ambulans, 
och Jandoo & Lawrence (2013) beskriver komplexiteten i bedömning av buksmärta. När 
buksmärta förekommer hos barn och äldre kan det vara svårt för primärvården att handlägga, då 
dessa grupper ofta har vaga symtom. För att kunna ta hand om den akut sjuka optimalt behöver 
primärvården ha kunskap om bland annat symtom, tecken och hur allvarliga tillstånd artar sig. 
Likaså kan ålder och kön spela roll för hur symtomen utvecklar sig varpå det är viktigt att ha ett 
livsvärldsperspektiv i åtanke vid bedömningen. Då det enligt tidigare nämnda författare kan vara 
svårt att göra denna bedömning på vårdcentralen kan det tänkas vara minst lika svårt, eller 
svårare, för sjuksköterskor som ska göra samma bedömning hemma hos patienten. Att buksmärta 
nämns som ett svårt och komplext tillstånd att bedöma kan öka medvetenheten vid 
bedömningarna och extra försiktighet iakttas. 5 stycken av de 14 patienter med buksmärta som 
lämnades hemma sökte akut vård via akuten inom 72 timmar från ambulansens bedömning. 
Totalt sökte 19% av alla (oberoende av symtom) som lämnades hemma, eller hänvisades till 
primärvården, vård på nytt inom 72 timmar efter ambulanssjuksköterskans bedömning enligt 
Magnusson et al. (2016). En annan studie påvisade att så mycket som 65% av de som lämnades 
hemma behövde vidare medicinsk vård inom en vecka efter ambulanspersonalens bedömning. 
Tjugo procent av dessa behövde inneliggande sjukhusvård (Snooks, Dale, Hartley-Sharpe, Halter 
2004). Ebben et al. (2017) har i sin litteraturgenomgång kommit fram till att 4,9% av de som 
blev lämnade hemma sökte hälso- och sjukvård på nytt inom tre veckor, för samma symtom och 
besvär.  

 
Man kan utgå från att en relativt stor andel av de patienter som lämnats hemma söker 

vård på nytt. Bedömningen ambulanspersonalen gjort hos patienten i dessa fall behöver 
nödvändigtvis inte vara felaktig, utan kan i dåvarande situation varit lämplig. Att patienten 
kontaktar sjukvården på nytt kan också tänkas vara i enlighet med sjuksköterskans 
rekommendation, att kontakta vården vid eventuell försämring eller obehag att vara hemma samt 
ett tecken på patientens autonomi. 
 
 En studie från Danmark (Palsgaard Møller et al. 2015) har i sitt resultat kommit fram till 
att den mest frekventa sökorsaken var oklara symtom, dock med utgångspunkt i larmcentralens 
bedömning. Oavsett om det är sjuksköterskans bedömning på plats hos patienten eller 
larmcentralens bedömning via telefon kan detta resultat belysa svårigheterna med att bedöma en 
patient då symtomen kan vara subjektiva, många eller oklara. Som det föreliggande resultatet 
påvisar är majoriteten av patienterna som involverats äldre, vilket kan tänkas medföra flera eller 
oklara symtom. Komplexiteten i situationen och bedömningen kan tänkas vara möjliga orsaker 
till ett stort antal “Ospecifika symtom” då sjuksköterskan väljer en bredare ESS-kod än någon 
mer specifik. Det kan också påvisa att symtomen patienten söker för ofta är vaga och svåra att 
specificera. 
 
 Ovanstående resultat påvisar att många patienter blir lämnade hemma med ospecifika 
symtom och buksmärta. Detta kan vara komplexa symtom som kräver en differentialdiagnostisk 
tankegång och en så träffsäker bedömning som möjligt av sjuksköterskan. Att studera vanligaste 
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sökorsak utifrån bedömd ESS-kod är således betydelsefullt för att kunna specificera vården, 
utbildning och handläggning utifrån detta.  

Tid på dygnet 

Föreliggande studie påvisar att nästan 37 % av patienterna som lämnades hemma blev det mellan 
kl. 18:00-23:59. Detta var således den tidsperiod då flest lämnades hemma. Klockan 06:00- 
11:59 var det minst antal som lämnades hemma. Enligt Beillons avhandling från 2010 söker flest 
personer ambulanssjukvård på dagtid, mellan klockan 06:00-18:00. Därefter var den vanligaste 
tidpunkten att söka ambulanssjukvård på kl. 18:00-24:00. Att flertalet patienter söker 
ambulanssjukvård mellan kl. 18:00-24:00 föranleder också ett större antal som lämnas hemma 
då.  
I studien av Møller et al. (2015) har majoriteten av patienterna med icke-akuta åkommor sökt 
ambulans nattetid. En möjlig anledning till att flertalet av patienterna söker ambulanssjukvård 
och lämnas hemma under kvällen/ natten är att tillgång till primärvården är begränsad eller 
obefintlig under denna tid på dygnet. Många som söker är, enligt föreliggande resultat, äldre. 
Svårigheter att ta sig till sjukhus själv kan därmed misstänkas föranleda att kontakt med 
ambulans tas då situationen upplevs obehaglig och ej hållbar. 

Geografiska skillnader i bedömning av patienter  

I tabell 1 i resultatet redovisas digitala journalkopior, vilket motsvarar samtliga patienter som 
lämnades hemma under 2018. Vi kan från denna tabell utläsa att de ambulanser som är 
stationerade på längre avstånd (19 km - 38 km) lämnade mellan 6,9% - 8,5% av de totala antalet 
patienter hemma, medan ambulanser stationerade i närheten av sjukhus (3 km) lämnade mellan 
3,2 % - 4,4 % hemma. Detta innebär att de ambulanser stationerade längre från sjukhus lämnade 
upp till 48 % fler patienter hemma i förhållande till det totala antalet uppdragen, jämfört med de 
som var stationerade i närheten av sjukhuset.  
 

Vi kan anta att ambulanserna generellt sätt svarar på larm i geografisk närhet till 
stationering, dock måste man ta i beaktning att det finns undantag där ambulanser i vissa fall 
svarar på larm i andra områden än de vanligtvis är stationerade i.  Exempel på detta är när 
ambulanserna passar upp för andra områden som lämnats tomma, samt svarar på larm under 
tiden de återgår från sjukhus och då passerar genom andra områden.  
 

Beillon (2010) har visat att de patienter som är boende i glesbygd och därav längre från 
sjukhus, oftare bedöms ha ett behov av en ambulanstransport än de som befinner sig i tätorter. 
Trots detta kan vi se en indikation på att de ambulanser i vår studie som är stationerade längre 
från sjukhus lämnar fler patienter hemma. Detta skulle kunna bero på att de ambulanser som är 
stationerade i närheten av sjukhuset lättare har möjlighet att köra in patienter för bedömning på 
sjukhuset, än de ambulanser som är stationerade på längre avstånd, då en eventuell körning till 
sjukhuset binder upp ambulansen i förhållandevis lång tid vilket kan lämna det operativa 
området obemannat under tiden. Här skulle en så kallad bedömningsbil kunna fylla en funktion. 
Syftet för denna är att bedöma de patienter som är lågt prioriterade enligt larmcentralen, men där 
vårdbehovet är svårt att evaluera utan en visuell bedömning. Bedömningsbilen bemannas av en 
sjuksköterska som efter att ha bedömt patientens vårdbehov hjälper denne till rätt vårdinstans om 
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behovet finns (Magnusson et al. 2016). Därigenom skulle man kunna undvika att binda upp en 
ambulans på ärenden där misstanken om transport in till sjukhus är låg, exempelvis i glesbygder 
där det enligt föreliggande resultat lämnas hemma fler. Således kan man misstänka att det finns 
en större chans att ambulansen kör patienten till sjukhuset för bedömning om den befinner sig i 
närheten av det. Detta kan antyda att bedömningarna är komplexa och svåra och att ambulanser 
som inte behöver ta hänsyn till faktorer såsom avstånd, kör in patienter i högre utsträckning för 
en bedömning på sjukhus.  

Råd till patienten  

I föreliggande studie kan vi se att de råd som lämnas till patienterna främst handlar om att skapa 
förutsättningar för egenvård, att söka vård via en annan vårdinstans eller återetablera kontakt 
med ambulanssjukvården. Detta kan ses som ett sätt att göra patienten delaktig i sina hälso- och 
vårdprocesser samt möjliggör för patienten att påverka sin egen hälsa genom egenvård.  
 

När en person blir sjuk är det viktigt att involvera patienten i vården och besluten som 
tas, och att tillåta hen att ha åsikter och önskemål. Att få skriftliga råd om saker som är bra att 
tänka på alternativt konkreta läkemedelsordinationer när man blir lämnad hemma är en form av 
delaktighet, och ger patienten möjlighet att ta hand om sig själv vilket medför ökad frihetsgrad. 
Att stödja patientens förmåga att hjälpa sig själv är exempel på ett vårdvetenskapligt vårdande 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 187). 
 

I föreliggande studie ses att en korrekt ifylld pappersjournal endast skrevs i mindre än en 
tredjedel av de tillfällen där patienten lämnades hemma, resterande dokumenterades digitalt. 
Man kan anta och hoppas att patienten fick någon form av rådgivning i samtliga fall. Författarna 
till uppsatsen menar på att använda pappersjournalen vid dokumentationen medför möjligheten 
att lämna ett exemplar till patienten. Att få ett skriftligt exemplar i samband med en muntlig 
beskrivning kan vara till fördel för många patienter då det kan vara lättare att ta till sig 
information på så sätt, jämfört med endast muntlig information (Felley et al. 2008). Att så 
mycket som två tredjedelar av alla patienterna inte erhöll skriftliga råd är anmärkningsvärt, och 
funderingar kring vad för information alternativt råd dessa patienter erhöll uppkommer. 
Troligtvis har patienterna erhållit verbal information istället, vilket kan vara tillräckligt, men 
svårare att minnas i ett senare skede. 
 
 I en studie skriven av Togher, O´Cathain, Turner & Siriwardena (2014) uppgav 
patienterna att de upplevde ett ökat välbehag när de fick information av ambulanspersonalen. 
Detta minskade deras osäkerhet i den stressfulla situationen. Författarna till denna uppsatsen 
anser att skriftlig kommunikation kan gagna patientens välbehag och minskat lidande, liksom 
verbal, då syftet med råden och informationen som skrivs ner är detsamma som de muntliga. Ges 
skriftliga råd förmodas att de även ges muntligen.  
 

Att på olika sätt engagera patienter i sin vård exempelvis genom vägledning och 
egenvårdsråd kan ha en positiv inverkan på hur patienter hanterar sin hälsa. Schumacher et al. 
(2017) beskriver att om man ökar patientens engagemang för sin hälsa så kan de göra mer 
informerade beslut om sin situation och därigenom undvika ohälsa. Detta kan bland annat ske 
genom att träna patienter i att känna igen tecken på försämring av sjukdomstillstånd, förlika sig 
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med läkemedel och vägleda dem till vård. Detta kan till viss del kännas igen i de råd som 
ambulanssjuksköterskorna i vår uppsats ger. Enligt Wireklint Sundström et al. (2016, s. 275) är 
det viktigt att ge patienten information att åter söka vård om tillståndet försämras. Detta går 
delvis hand i hand med vårt resultat, där mer än en tredjedel av patienter fick rådet att söka vård 
igen vid försämring. Att informera om detta är viktigt ur perspektivet delaktighet. Patienten får 
tydlig information om vilka symtom som gör att hen borde söka åter och känner sig 
förhoppningsvis tryggare och delaktig i beslutet att kunna stanna hemma då. Detta styrks av 
Rantala, Ekwall & Forsberg (2016). Patienterna som i samråd med sjuksköterskan tagit beslutet 
om att stanna hemma med information om att ringa ambulans igen ifall situationen förvärrades 
eller om nya symtom uppkom ingav känslan av att ej vara lämnad med sitt sjukdomstillstånd 
själv. 
 
 Genom att skapa förståelse för patientens livsvärld ökar vi möjligheterna att verka för att 
göra patienterna delaktiga i sin vård, bland annat genom råd och vägledning. Detta ger dem 
förutsättningar för att fatta egna beslut vilket kan öka deras känsla av självbestämmande. 
Fördelar med detta kan vara ett minskat behov av sjukhusvård, vilket i sin tur kan bidra till 
minskat vårdlidande och att patienter får en vård som på ett bättre sätt svarar mot deras behov. 

Avstod vård trots rekommendation 

Det kan ses i föreliggande studie att nästan 17 % av de patienter som bedömts på plats avstått 
vård trots rekommendation av sjuksköterskan. I enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) ska 
patientens självbestämmande och integritet respekteras, varpå vårdgivaren inte får ge patienten 
vård om denne inte vill erhålla vården. Detta kan enligt författarna till denna studie tänkas handla 
om de fall då anhöriga ringt larmcentralen i oro för patientens skull. Ytterligare skäl till att avstå 
vård kan vara att patientens egen uppfattning om att hen nu fått en bedömning av sjuksköterskan 
på plats, och därför ej vill medfölja till sjukhuset då det ofta är långa väntetider och andra 
faktorer som gör att man hellre väljer att stanna hemma. Machen, Dickinsson, Williams, 
Widiatmoko & Kendall (2007) styrker detta, där resultatet i deras studie påvisar att många 
patienter var nöjda att bli bedömda och behandlade i hemmet och därefter valde att stanna 
hemma. Det finns ingen konsensus kring varför dessa patienter väljer att avstå vård, och det kan 
vara intressant för framtida studier att undersöka detta.  

 
I en studie av Persse, Key & Baldwin (2000) såg man att lika stor andel av de patienter 

som själva valde att stanna hemma, jämfört med de som sjuksköterskan rekommenderat att 
stanna hemma hade sökt vård på nytt inom de närmsta 24 timmarna. Likt det Hjälte, Suserud, 
Herlitz & Karlberg studie (2007b) nämner i sin studie kan en tänkbar anledning till varför 
patienten inte vill medfölja till sjukhus vara att symtomen avtagit efter samtal med 
larmoperatören, eller att patienten blivit övertriagerad av larmoperatören. Ebben et al. (2017) har 
gjort en litteraturgenomgång och sammanställt flertalet artiklar där ett resultat påvisar att 6,1 % 
av patienterna med hypoglykemi som avstod vård trots rekommendation hade kontaktat sin egen 
läkare inom 48 timmar från ambulansens bedömning. I en annan av artiklarna som ingått i deras 
resultat har drygt 11% av patienterna med hypoglykemi avstått vård trots rekommendation. 
Anledningar till avvärjd vård kan tänkas vara kostnad att åka till akuten samt upplevelsen att de 
ej behöver vård längre. Vid hypoglykemi behandlas patienten på plats och återfår vanligtvis 
medvetandet snabbt. När de vaknar kan de vanligtvis få i sig något att äta och känner sig ofta bra 
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kort därefter och vill stanna hemma. Liknande kan tänkas vara vid medvetandeförlust som var 
denna studiens framträdande orsak till avstådd vård trots rekommendation. Medvetandeförlusten 
kan bero på blodtrycksfall, bland många andra tänkbara orsaker. Om så är fallet återhämtar sig 
patienten troligtvis snabbt och detta kan vara en tänkbar anledning till att patienten avstår vidare 
sjukvård vid ambulansens ankomst. 

Diskussion kring hållbar utveckling 
Vården är både ekonomiskt och miljömässigt resurskrävande, och att effektivisera denna kan i 
sin tur leda till vinster inom ekonomi och miljö. Socialstyrelsen (2018) skriver att 
akutsjukvården, och vården generellt sett, behöver applicera begreppet Hållbar utveckling i sitt 
arbete.  Tre dimensioner av hållbar utveckling beskrivs;  
 

● Miljömässig hållbarhet. Den påverkas i hög grad av sjukvården då det är en omfattande 
verksamhet som i stor utsträckning har en betydande miljöpåverkan i samhället 
(Socialstyrelsen 2018). Då patienter får råd och vägledning på plats i hemmet kan en 
transport till sjukhus besparas och detta minskar onödiga utsläpp. Likaså om man kan 
undvika onödiga inläggningar på sjukhus, kan man minska förbrukning av 
sjukvårdsresurser och material. Att arbeta informativt till samhället angående när man bör 
ringa ambulans kan bidra till att antalet transporter minskar och därmed även utsläppen.  
 

● Social hållbarhet. Detta berör människors grundläggande rättigheter. Ett samhälle med 
hög tolerans där människors lika värde skall stå i fokus. Det som erbjuds i ett socialt 
hållbart samhälle ska bidra till människors lika värde oavsett ålder, kön, etnisk 
tillhörighet eller funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten 2018). Att göra patienten 
delaktig utifrån dennes situation och behov är en del inom sjukvården där vi kan arbeta 
för en social hållbar utveckling.  

 
● Ekonomisk hållbarhet. Här man skall sträva efter att alla ska ha råd att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda (Socialstyrelsen 2018). Att optimera sjukvårdens 
resurser är ett tydligt exempel på både miljömässig hållbarhet men också ekonomisk. Att 
bli inlagd på sjukhus kostar mycket, och att undvika inläggningar om möjligheten finns 
kan bidra till minskade ekonomiska utgifter. För patientens vinning kan en undvikt 
inläggning som ej behövs bidra i minskat vårdlidande som kan uppkomma till följd av 
trycksår och infektioner som i sin tur är kostsamt för samhället. Dessutom får de patienter 
som är i störst behov av sjukvård, plats när det behövs.  

 
Fler patienter som (under trygga och bra omständigheter) lämnas hemma kan innebära mindre 
ekonomisk press på sjukhuset och den rådande platssituationen. Följande citat är från 
Socialstyrelsen (2018) där de skriver att Sverige har en utmaning i hur hälso- och sjukvården ska 
bli mer hållbar utifrån de tre ovan nämnda dimensionerna;  
 

“Enkelt uttryckt handlar det om att använda gemensamma resurser inom 
systemen mer samordnat och effektivt genom en genomtänkt och samlad 
inriktning som gör vården mer jämlik, förbättrar samordningen av vårdens 
olika insatser och skapar större delaktighet för patienter” (Socialstyrelsen 2018, 
s . 9). 
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SLUTSATS  
 
Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskor i ambulansen ofta får vägleda och rådge 
patienter som tillkallat ambulans där ett akut sjukvårdsbehov ej föreligger. Dessa patienter 
behöver bli bedömda av en sjuksköterska och kan därefter bli hänvisade eller få råd om ett 
fortsatt vårdförlopp samt hänvisning till lämplig vårdinstans. Patienterna tenderar att vara äldre 
och råden handlar främst om egenvård vilket kan främja dess autonomi. Vidare utbildning kring 
bedömningar av äldre och multisjuklighet behövs således då det är en svårbedömd och växande 
grupp. Genom att skapa förståelse för patientgruppen som blir lämnade hemma kan man utveckla 
bättre stöd för sjuksköterskor i ambulansen att arbeta efter och också dra lärdom av de 
bedömningar som går fel, eller där patienten har behövt söka vård på nytt. Detta resultat kan 
bidra till framtida studier och även ge en tydligare bild av vilka patientgrupper som lämnas 
hemma och vad som kan vara svårt i bedömningen av dessa patienter. För att kunna dra några 
generella slutsatser och få ett bredare grepp om problemet bör framtida studier komplettera med 
patienternas samt personalens upplevelser också. 

Framtida forskning 
● Att göra en utvidgad studie som även innefattar de journaler som finns i det digitala 

journalsystemet hade varit fördelaktigt då de är fler till antalet. Det hade även varit 
fördelaktigt att inkludera vitalparametrarnas färger och ESS-färger. 

● Att undersöka om distansen från patientens bostad (alternativt plats där de sökte vård) till 
sjukhus spelar någon roll för att bli lämnad hemma mer eller mindre. 

● Att undersöka hur många patienter som på nytt tog kontakt med akutsjukvård inom 
exempelvis 72 timmar, med samma sökorsak. 

● För att kunna kvalitetssäkra sjuksköterskans bedömning kring att lämna hemma patienter 
krävs fler studier inom området. Det kan då vara fördelaktigt att involvera både 
patientens och sjukvårdens upplevelser men också kring huruvida beslutsstöden ger det 
stöd de har för avsikt att ge då dagens beslutsstöd enbart fokuserar på tid till läkare.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef 

  
 
Medgivande till datainsamling  
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 
ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Anledningen till detta brev är att vi eftersöker ditt medgivande 
till att genomföra datainsamling till examensarbetet vid ambulanssjukvården vid XX.  
 
Bakgrund och syfte 
 
Tidigare forskning visar på att många patienter kommer till en vårdnivå som ej motsvarar deras 
behov av vård, vilket kan antas leda till onödigt vårdlidande för patienten. Det är av stor vikt att 
det görs en korrekt bedömning av ambulanssjuksköterskan för att den fortsatta vården skall bli så 
bra som möjligt, utan risk för felbehandling vilket kan antas orsaka onödigt lidande för patienten.  

Att vara patient inom ambulanssjukvården kan innebära att vara utelämnad, sätta sin 
tilltro till den som vårdar, känna sig sårbar och i många fall ett lidande. För att de patienter som 
söker vård ska få ett så bra omhändertagande som möjligt behöver ambulanssjuksköterskor ha 
kompetens att bedöma och hänvisa patienter till den vårdinstans som bäst kan tillgodose deras 
behov.    

Mer kunskap om dessa bedömningar och patienter behövs. Såldes kan en kartläggning av 
vilka patienter som ej medföljer ambulansen till sjukhuset ge en tydligare bild av dessa 
patientgrupper och hur de har bedömts. 

 
Syfte med examensarbetet är således att kartlägga typiska egenskaper hos de vårduppdrag i vilka 
patienten inte medföljer till sjukhus.  
 
Studiens genomförande 
 
Metoden i examensarbetet är en retrospektiv journalgranskning. Journaler från vårdinsats-på-
plats ärenden planeras att användas. Urvalet planeras vara alla journaler under år 2018 eller till 
ett antal om 200–300 journaler insamlats. Journaler från samtliga fyra ambulansstationer inom 
ambulanssjukvården vid XX sjukhus planeras att inkluderas. 
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Risker respektive nytta med studien 
 
Studien förväntas inte innebära några uppenbara risker för patienter eller personal. Nyttan med 
studien är ett tydliggörande av de bedömningarna kring de patienter som ej medföljer till 
sjukhus.  
 
Sekretess 
Uppgifterna från journalerna avidentifieras i samband med insamlingen, således kommer inga 
personuppgifter eller information som kan härledas till en enskild person lagras. Analyserna sker 
på gruppnivå och ingen enskild patient kommer kunna spåras i det färdiga examensarbetet. Ingen 
obehörig kommer ha tillgång till datamaterialet vilket kommer lagras på en krypterad server.   
 
Ytterligare information  
Vänligen kontakta någon av nedanstående vid frågor eller om du önskar ytterligare information 
om examensarbetet.  
 
Vi undrar således om du ger ditt medgivande till att datainsamlingen sker i enlighet med 
ovanstående beskrivning i den verksamhet du är ansvarig för. 
     
  
_______________________        _________________________  
Linnea Sjöström                            Jakob Dahr 
 
 
Examensarbetet handleds av: 
 
Mats Holmberg, ambulanssjuksköterska & Med.Dr. 
Lektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 
 
 
MEDGIVANDE 
 
Härmed ger jag mitt medgivande till att datainsamling till ovanstående projekt genomförs vid 
ambulansverksamheten XX, i enlighet med ovan nämnda beskrivning. 
 
 
__________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
__________________________________________ 
Verksamhetschef   
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Bilaga 2. Bedömning av patientens tillstånd-journal. 
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Bilaga 3. Analysmall för kvalitativ innehållsanalys. 
 
Nr Originaltext/ 

Meningsbärande enhet 
Kondensering Kod Subkategori Kategori 

1 Har tid på VC för 
uppföljning av 
blodtrycket på fredag. 

tid på VC för 
uppföljning av 
blodtrycket på 
fredag 

Kontakta VC 
senare 

Kontakta annan 
vårdinstans  

Kontakt med 
annan 
vårdinstans 

3 Om nya symtom, åter 
kontakt med sos. 

Om nya 
symtom åter 
kontakt med 
sos 

Kontakta 
ambulans vid 
försämring 

Återkom till 
ambulanssjukvå
rden vid 
försämring 

Återetablera 
kontakt med 
ambulanssjukvå
rden vid 
försämring  
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