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Sammanfattning    

 

Utvecklingen inom ambulansverksamheten går ständigt framåt. Dagens 

ambulanssjuksköterskor behöver göra patientsäkra bedömningar på plats och anpassa 

vårdnivå efter patientens behov, vilket inte alltid innebär hänvisning till 

akutmottagning. Hos andra vårdgivare som exempelvis akutmottagningar eller 

vårdcentraler har vårdpersonalen möjlighet att läsa patientens tidigare journal för att få 

en god uppfattning om patientens anamnes och på så vis få en bättre helhet i 

bedömningen. Dokumentationen i en patientjournal är ett arbetsredskap som bör vara 

tillgängligt för all vårdpersonal som ansvarar för patientens olika delar i vården, för att 

möjliggöra en patientsäker vård. Då tillgången till patientjournal i ambulans är relativt 

nytt är ämnet sparsamt beforskat. Det är endast några få ambulansverksamheter i 

Sverige som har denna tillgång. Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen 

upplever att ha tillgång till patientens tidigare journaler. Med frågeställningar 1. Hur 

påverkas sjuksköterskans bedömning av tillgången till patientens tidigare journaler i 

ambulansen? 2. Hur patientsäkerheten påverkas av att sjuksköterskan i ambulansen har 

tillgång till patientens tidigare journaler? Sju kvalitativa intervjuer genomfördes med 

sjuksköterskor som arbetar inom en ambulansverksamhet som har tillgång till 

patientjournalen i ambulansen. Materialet analyserades sedan med en innehållsanalys 

med induktiv ansats. Resultatet visar att ambulanssjuksköterskan ser tillgången till 

patientjournalen som ytterligare ett verktyg i sin bedömning. Upplevelsen är att det blir 

lättare att få en helhetsbild kring patienten vilket ökar träffsäkerheten i bedömningen. 

Vid vilka tillfällen ambulanssjuksköterskan använde sig av tidigare journaler varierade 

något. Deltagarna i studie är nöjda över möjligheten att ha tillgång till patientjournaler. 

Tillgången bidrar till att de känner sig mer förberedda inför mötet med patienten och det 

ger stöd i bedömningen, vilket i sin tur ger en större trygghet för både dem själva och 

patienten samt bidrar till ökad patientsäkerhet. 

 

Nyckelord: Patientjournal, helhetsbedömning, trygghet, bedömningsstöd, 

patientsäkerhet, vårdnivå, ambulans.
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INLEDNING 

Ambulanssjukvården är första länken i vårdkedjan. Förr var ambulansen endast ett 

transportmedel till vård. Idag är ambulansen en rullande akutmottagning med hög 

kompetens och med avancerad medicinsk utrustning. Att vara i hemmet hos en patient 

och kunna bedöma och fatta rätt och bra beslut kan ibland vara svårt. Sjuksköterskans 

roll att förmedla trygghet i olika typer av situationer och i olika miljöer gör 

ambulanssjuksköterskans jobb unikt, till skillnad mot att arbeta i en mer skyddad värld 

på ett sjukhus. Vid mötet med patienten är det ambulanspersonalens ansvar att vården är 

av god kvalite, bygger på respekt och tillgodoser patientens behov. Att vårda innebär att 

ta hand om helheten kring patienten. För att skapa denna helhet handlar det om en 

objektiv bedömning i form av medicinsk undersökning och behandling utifrån 

behandlingsriktlinjer samt en subjektiv bedömning av patienten som innefattar 

patientens uppfattning, lidande och tolkning av situationen, detta ska kokas ner till en 

helhet. Detta är något som kan vara svårt och vår tanke är att all information som går att 

införskaffa innan patientmötet bidrar till att skapa denna helhet och på så vis öka 

patientsäkerheten.  

 

Att förmedla viktig information till sjuksköterskan i ambulansen är ibland något som 

fallerar i samband med eventuell oro som kan uppstå kring patientens sjukdom/skada. 

Att kliva in i någons hem med vetskap om sjukdomsbakgrund tror vi bidrar till en 

tryggare sjuksköterska och en trygghetskänsla för patienten. Det är en självklarhet för 

övriga sjuksköterskor och läkare inom vården att läsa på, innan eller under patientmötet, 

om patienten. Att det då kan belysas som en patientsäkerhet, men att inte 

patientsäkerheten kommer i fokus när det gäller ambulansverksamheten är något som vi 

ställer oss frågande till. Region Kronoberg har möjligheten att i ambulansen gå in i 

patientens tidigare journal för att kunna “läsa på” om patientens tidigare sjukdomar, 

allergier med mera. Detta är någonting som ger en konkret information om patienten. 

   

I dagens ambulansverksamhet innebär varje uppdrag att bedöma och hänvisa patienten 

till rätt vårdnivå. Att hänvisa rätt patient till rätt vårdnivå, eller hänvisa till egenvård, är 

något som vi tror är till det bästa för patienten och även kostnadseffektivt för vården och 

patienten undviker onödiga undersökningar. Vi tror att det skulle underlätta 

sjuksköterskans bedömning att hänvisa rätt patient till rätt vårdnivå om det fanns 

möjlighet att läsa på om patienten innan mötet. 

 

BAKGRUND 

Vårdande bedömning 

Bedömningen börjar innan det personliga mötet med patienten sker. Till en början styrs 

bedömningen av uppgifterna från larmcentralen, vilket leder till att vårdteamet är 

förberett samtidigt som det inte är det. Ambulanspersonalen vet aldrig var de hamnar, 

vilken situation de kommer ställas inför eller vem de kommer möta (Wireklint 

Sundström 2005). Idag och i framtiden är det av vikt för både patient och vårdgivare att 

patienten hänvisas till rätt vårdnivå. Enligt Gårdelöv (2016, s. 41) så var det ända in på 

80-talet ingen vårdare med i ambulansen utan den viktigaste egenskapen en 

ambulanspersonal hade var “starka armar och en tung högerfot”. När ambulansteamet 
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möter patienten i hemmet eller på en tillfällig plats, måste information inhämtas om vad 

som hänt. Sjuksköterskan i ambulansen måste vara öppen för all information gällande 

patienten. Den information som inhämtas ska leda till en korrekt bedömning och att rätt 

beslut fattas om vad som ska göras. Att möta en patient prehospitalt är skillnad mot att 

möta en patient på en akutmottagning där hjälp från andra sjuksköterskor och läkare 

finns tillgängliga (Suserud 2005).  

 

Beslutstöd 

Följsamheten till riktlinjer prehospitalt har varit svag, ett sätt att stärka följsamheten och 

stödja beslutsfattandet har varit införandet av beslutsstöd (Andersson Hagiwara 2014, 

ss. 79–80). Andersson Hagiwara (2016, ss. 237–238) menar att syftet med beslutstöd är 

att stödja vårdpersonal i en bedömningsprocess för att ge patienten den bästa vården. Ett 

exempel på beslutstöd är Rapid Emegency Triage and Treatment System (RETTS) som 

idag används prehospitalt och hospitalt i 95 % av Sveriges landsting. Systemet innebär 

att sjukvårdspersonal först mäter och bedömer ett antal vitalparametrar 

(andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, temperatur) på patienten samt 

införskaffar en en bra anamnes, där besöksorsak och aktuella symtom framkommer. 

Med all information ger systemet en rekommendation om prioriteringsnivå och vidare 

handläggning till exempel övervakning, provtagning (Pedicare 2019). En annan typ av 

beslutstöd är elektroniska journaler som strukturerar upp dokumentationen och ökar 

informationsutbytet eller alerts som ska väcka vårdpersonalens uppmärksamhet om att 

patienten till exempel har en läkemedelsallergi. Algoritmen avancerad hjärt och 

lungräddning (A-HLR) är ytterligare en typ av beslutstöd där råd till behandling ges 

baserat på patientens hjärtrytm (Andersson Hagiwara 2016, ss. 237–238). Ett bekymmer 

inom ambulanssjukvården menar Andersson Hagiwara (2014, ss. 79–80) är frågan om 

prehospitala ambulansjournaler. Det är oklart hur journalen ska se ut, vad som ska 

skrivas och när den ska skrivas. Den prehospitala miljön kan vara utmanande, 

ambulanspersonalen har varierande utbildning och erfarenhet vilket gör 

ambulanspersonalen beroende av riktlinjer och protokoll som styr vården (ibid). Bates 

& Gawande (2003) menar att beslutstöd kan förbättra bedömningen av patienten, öka 

följsamheten till rekommenderad vård och på så vis öka patientsäkerheten. Vidare i 

Bates och Gawande (2003) framkom det att användandet av beslutstöd minskade 

medicinrelaterade fel, genom bättre kontroll av läkemedelsallergier och 

läkemedelsinteraktioner med mera, vilket i sin tur leder till minskade vårdkostnader. 

Däremot är investeringskostnaderna till systemen höga (ibid). Forskning har visat att 

största hotet i ambulanssjukvården mot patientsäkerheten är felbedömningar (Hagiwara 

2014 ss. 79–80). En systematisk bedömning är av vikt för att förbättra patientsäkerheten 

(Munroe et al. 2013) 

 

Vårdvetenskap och lagstiftning 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med sjukvård att bidra till god 

hälsa och att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen, vården skall ges med 

respekt för den enskilda människans värdighet. Enligt Socialstyrelsen (2017) ska vården 

av patienten vara av god kvalité, lättillgänglig, bygga på respekt och tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 
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2010:659) ska den vård som utförs vara evidensbaserad och utföras i samråd med 

patienten. Vårdpersonal har en skyldighet att upprätthålla en hög patientsäkerhet för att 

förhindra vårdskada. En vårdskada enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) avser 

lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits under patientens vård. Alla 

yrkeskategorier som arbetar med att ge vård och behandling har en skyldighet att i alla 

situationer tänka och agera på ett patientsäkert sätt för inte skada patienten (Öhrn 2014, 

s. 402).  

 

Hedelin, Jormfeld och Svedberg (2014, s. 367) skriver om att inom 

omvårdnadsvetenskapen lyfts det fram en mångdimensionell bild av människan och att 

omvårdnaden ska genomsyras av en helhetssyn av människan.  Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) ska människan inte ses som enskilda delar utan ska 

betraktas i ett helhetsperspektiv, hon ska ses som en enhet av kropp, själ och ande. 

Intresset ska varken riktas mot kroppen, själen eller anden var för sig utan mot enheten 

människa. Omvårdnadens huvudsakliga målsättning är hälsa ur den enskildes perspektiv 

och sjuksköterskan har en central uppgift i det hälsofrämjande arbetet (ibid). Det 

hälsofrämjande arbetet är inte universellt utan det ska anpassas till varje unik situation, 

och det är i det vardagliga mötet mellan sjuksköterskan och patienten som ett 

hälsofrämjande arbete har störst potential (Hedelin, Jormfeld & Svedberg 2014, s. 367).  

Den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en holistisk-existentiell ansats med en 

humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation 

till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att enbart fokusera på problem och diagnoser 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Hedelin, Jormfeld och Svedberg (2014, s. 367) 

menar att i dagens samhälle finns det ett ökat krav på att hälsofrämjande insatser ska ses 

som en självklar del av all hälso- och sjukvård. Samspelet och relationen mellan patient 

och sjukvårdspersonal utgör viktiga perspektiv. I det enskilda mötet kan sjuksköterskans 

förhållningssätt antingen stärka eller hindra patientens förmåga att öka kontrollen över 

och förbättra sin hälsa (ibid).  

 

Ambulansteamet är oftast efterlängtat vilket ger förutsättningar för en positiv inledning 

på vårdmötet där målet är att skapa förtroende och trygghet för patienten (Andersson 

Hagiwara & Wireklint Sundström 2016, s. 184). Goda vårdrelationer är det som 

dominerar den prehospitala vården (Ahl, Nyström & Jansson 2005) Genom en dialog 

mellan patienten och vårdaren läggs en ytterligare dimension till de objektiva data som 

samlas in. En vårdande bedömning möjliggörs då genom att vårdaren omsorgsfullt 

söker kontakt i detta vårdmöte, där vårdarens yttersta syfte är att efterfråga patientens 

upplevelse av symtom och tecken på sjukdom/skada (Andersson Hagiwara & Wireklint 

Sundström 2016, s 180). Med hjälp av öppna samtal skapas ofta fungerande möten 

mellan vårdaren och patienten. Att det finns tillgång till omedelbar hjälp i en ambulans 

är det många patienter som blir positivt överraskade av vilket patienterna upplever 

skapar en trygghet som gör att det lättare att tillitsfullt överlämna sig i vårdarnas händer 

(Nyström & Herlitz 2016, s. 25). 

 

Ambulanssjuksköterskans ansvar 

I Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS 2012) beskrivs det att en 

sjuksköterska med specialistutbildning mot ambulanssjukvård skall se till patientens 
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individuella och ibland komplexa sjukdomstillstånd, ska självständigt med begränsade 

resurser ansvara för en avancerad omvårdnad i en oorganiserad prehospital miljö och 

ibland under pressade arbetsförhållanden. Vidare i kompetensbeskrivningen framgår att 

den specialistutbildade sjuksköterskan ska samverka med kommunal vård, primärvård 

och specialistvård för att medverka till att patienten erhåller rätt vårdnivå. På så vis även 

främja optimalt resursutnyttjande och medverka till kostnadseffektivitet (ibid).  

 

Dokumentation 

Medicinska åtgärder har dokumenterats i varierad grad genom tiderna. Med stor 

sannolikhet utvecklades dokumentationen i patientjournalen i samband med den 

naturvetenskapliga medicinens begynnelse på 1700-talet. Till en början var det små 

handskrivna anteckningar som stöd för läkarens minne och den enskilde läkaren ägde 

själva sina journalhandlingar. System för journalskrivning utvecklades och under mitten 

av 1800-talet framkom en mer strukturerad uppläggning av dokumentationen. Detta 

medverkar till ett fullständigt dokumenterat sjukdomsförlopp, vilket än i dag är ett 

viktigt instrument för den som ska behandla patienten (Nilsson & Nilsson 2003).  

 

Hälso- och sjukvården har stora mängder information som är i omlopp på olika sätt och 

oftast är det många personer som är inblandade i patientens vård. Patientjournalen är ett 

arbetsredskap som ska vara tillgänglig för alla som har ansvar för de olika delarna av 

vården och även för patienten själv (Vårdhandboken 2019). I Patientdatalagen (SFS 

2008:355) beskrivs att patientjournalen skall innehålla de uppgifter som behövs för en 

god och säker vård av patienten. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskan är skyldig att dokumentera samtliga steg i omvårdnadsprocessen i 

patientens journal samt ta del av journalhandlingar och övrig dokumentation för att 

skapa kontinuitet. En god dokumentation förutsätter att vårdaren kan koppla samman 

sina iakttagelser av patienten med teorin. Denna koppling mellan teori och empiri är en 

förutsättning för att vårdandet ska kunna evidensbaseras (Wiklund 2003 s.197). 

 

Elektroniska journaler 

Syftet med elektroniska journaler är att åstadkomma en standardiserad 

dokumentationsstruktur samt att öka informations tillgängligheten och 

informationsutbytet (Häyrinen, Saranto & Nykänen 2008). I en undersökning av 

Bledsoe, Wasden och Johnson (2013) uttryckte en majoritet av läkarna att de föredrog 

elektroniska journaler framför handskrivna. Problemet med de handskrivna journaler 

som sedan ska dokumenteras elektroniskt i efterhand, var att den elektroniska journalen 

inte hunnits skrivas då beslutsfattande för patientens vidare vård skulle genomföras. Det 

talar för att patientjournalen bör vara färdigskriven innan ankomsten till sjukhuset via 

en elektronisk journal som påbörjas i ambulansen. En annan fördel är enligt Svenska 

akutvårdsregistret (2019) att kunna inhämta data från elektroniska journalsystem för att 

skapa ett nationellt register för kvalitetsutveckling, hög validitet, hög täckning och stora 

mängder data uppnås lätt. Denna direktöverföring av data är kostnadseffektiv. Även 

patientsekretessen hanteras tillfredsställande med att data blir avidentifierad.  
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E-hälsa 

Socialstyrelsen (2016) definition av hälsa är “tillstånd av fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”. E-hälsa innebär att 

använda digitala verktyg och att digitalt kunna utbyta information för att uppnå och 

bibehålla hälsa. Kommunikation, tillgänglighet och verksamhet är tre återkommande 

teman inom e-hälsa. Det innebär att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, 

sjukvård och patienter. Patienten själv kan medverka i sin vård genom att till exempel 

boka läkartider. E-hälsa ger också vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb 

information vilket leder till säkrare vård. Regeringen och Sveriges kommuner och 

landsting arbetar för Vision e-hälsa 2025, den bygger på en ökad digitalisering som ger 

verksamhetsstöd för att säkra en hälso- och sjukvård av god kvalité (ehälsomyndigheten 

2019). 

 

En rapport från e-Hälsomyndigheten (2016) visar en stor variation av ehälsa inom 

ambulanssjukvården. Vissa landsting har kommit långt i utvecklingen, andra har 

utvecklat system som inte är kompatibla med andra vårdgivares och slutligen finns även 

landsting som primärt utgår ifrån papper och penna. När befintliga system inte 

möjliggör informationsutbyte mellan vårdgivare, uppstår det ibland problem. Patienten 

får ibland agera sin egen budbärare till exempel en patient som rekommenderats att söka 

primärvården, får då själva berätta om vad som hände i mötet med ambulanspersonalen. 

Det är också något som inte främjar en patientsäker vård. Att ha tillgång till patientens 

vårdplan och hälsohistoria skulle vara ett stort stöd i patientbedömningen. Vidare i 

rapporten från e-Hälsomyndigheten (2016) framkommer att 72 % av de svarande inte 

har tillräcklig information om patientens hälsohistoria för att kunna bedriva en 

patientsäker vård och sju av tio använder sina egna telefoner för att få tillgång till bland 

annat GPS och FASS. 

 

I region Kronoberg finns en gemensam digital patientjournal som är tillgänglig för 

prehospital verksamhet (region Kronoberg 2018). Patientjournalen finns att tillgå via en 

dator i bilen innan ankomst till patienten. Ambulanspersonalen kan då skaffa sig 

tillräckligt med information om patientens hälsohistoria innan ankomst. Information 

från medicinteknisk utrustning överförs automatiskt till ambulansjournalen och läkaren 

kan ordinera läkemedel direkt i ambulansjournalen (ehälsomyndigheten 2016). I Region 

Kronoberg (2018) står det att om sjuksköterskan bedömer att det är av stort värde för att 

kunna ge en säker och god vård, kan patientjournalen läsas på vägen till patienten. Detta 

med förutsättning att sjuksköterskan fått patientens namn, adress och 12-siffrigt 

personnummer av SOS-alarm. Dessa uppgifter ska överensstämma med de uppgifter 

som står i journalen samt ska kontrolleras vid framkomst. Om det istället är av betydelse 

att öppna journalen i patientens hem ska sjuksköterskan kontrollera patientens identitet 

samt om möjligt efterfråga patientens samtycke.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Ambulanssjukvården är så mycket mer idag än att enbart transportera patienter. Alla 

som larmar efter ambulans behöver inte alltid åka med till sjukhus utan många patienter 

hänvisas av ambulanssjuksköterskan till en annan lämplig vårdnivå. Begränsad tillgång 

på information om patienten kan leda till ofullständiga bedömningar vilket i sin tur kan 
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leda till att patientsäkerheten äventyras och att patienten utsätts för vårdlidande. Att få 

ambulanssjuksköterskan mer förberedd på det oförberedda skulle kunna bidra till en 

ökad trygghet för ambulanssjuksköterskan, för att bedriva en säkrare hälso- och 

sjukvård av god kvalité. Ett sätt att införskaffa mer information om patienten är via 

patientjournalen, där uppgifter om patienten ska finnas för en god och säker vård. Det är 

något som är självklart för andra vårdinstanser. Alla ambulansverksamheter i Sverige 

har inte tillgång till patientens tidigare journal i ambulansen och kan inte nyttja det 

verktyget för att förbereda sig inför patientmötet. Region Kronoberg är ett av de få 

ställen i Sverige som har denna möjlighet till patientjournal i ambulansen. Författarna 

till studien vill undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen upplever tillgången till 

patientjournaler. Detta är något som rimligen borde vara lika i alla 

ambulansverksamheter i Sverige då vården enligt lag skall vara jämlik. Då tillgången till 

patientjournal i ambulans är relativt nytt är ämnet sparsamt beforskat. Med anledning av 

det ses ett behov av ökad kunskap inom området och den aktuella studien förväntas 

bidra med ny sådan kunskap.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen upplever att ha tillgång till 

patientens tidigare journaler.  

 

Frågeställningar 
1. Hur påverkas sjuksköterskans bedömning av tillgången till patientens tidigare 

journaler i ambulansen? 

2. Hur patientsäkerheten påverkas av att sjuksköterskan i ambulansen har tillgång 

till patientens tidigare journaler? 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ studie bestående av intervjuer genomfördes. Denna typ av studie kallas för 

en surveyundersökning och den lämpar sig väl för att få fram empiriska resultat. Detta 

är även en metod som med fördel används för att få fram människors åsikter och 

inställningar och används ofta när man vill besvara frågor som rör vad, var, när och hur 

(Patel & Davidson 2011, s. 56)  

 

Studien har en induktiv ansats vilket innebär att forskarna utgår från deltagarnas 

erfarenheter av det fenomen som valts att studeras och syftet är att resultatet ska bli 

överförbart (Henricson & Billhult 2013, s. 133). En kvalitativ innehållsanalys har sedan 

valts till att analysera studiematerialet enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013). 

 

Urval 

Verksamhetschefen för berörd ambulansstation kontaktades och informerades 

skriftligen om studiens syfte.  Efter att verksamhetschefen godkänt att studien 

genomfördes på berörd ambulansstation skickades mail till sjuksköterskorna på 

ambulansstationen med information om studien, dess syfte och att data skulle samlas in 
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genom intervjuer. Vidare gavs även information om ungefär hur lång tid intervjuerna 

skulle ta samt att det var frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas närsomhelst utan 

att ange orsak. Sjuksköterskorna anmälde sedan sitt intresse att deltaga till deras IT-

ansvarige i vald region. IT-ansvarig i den valda regionen är i grunden 

ambulanssjuksköterska som jobbat många år i ambulansen. Denna IT-ansvarig har varit 

drivande och engagerad i att införa möjligheten att läsa i patientens tidigare journal i 

ambulansen och är väl insatt i ämnet. Ena författaren fick därefter, via mail från IT-

ansvarige, namn och telefonnummer till de som visat intresse att deltaga och kontakt 

kunde då förmedlas mellan författarna och deltagarna var för sig.  

 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor med eller utan vidareutbildning som har en 

pågående anställning inom ambulanssjukvården i Region Kronoberg. Ambitionen var 

att få deltagare med varierande ålder, olika kön och olika etniska bakgrund. En 

kvalitativ innehållsanalys bör ha så bred variation som möjligt vad det avser erfarenhet 

och ålder för att bredda variationen av upplevelserna (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2013). 

Exklusionskriterier var ambulanssjukvårdare då det är sjuksköterskan i ambulansen som 

gör bedömningar och hänvisning av patienten.  

 

Det har inte förekommit något bortfall av deltagare under studien.  Av de sju deltagarna 

var en kvinna och sex män. Åldersspannet sträcker sig mellan 29 och 49 år. Deltagarnas 

arbetslivserfarenhet som sjuksköterska i ambulansen varierade mellan 3 - 22 år och alla 

deltagare hade någon vidareutbildning (ambulanssjuksköterska och/eller 

narkossjuksköterska).  

 

Datainsamling 

Totalt intervjuades sju deltagare. Polit och Beck (2016) menar att vid kvalitativ studie 

så bör det vara ett mindre antal deltagare i studien då material som samlas in ofta kräver 

mycket tid.  

 

Frågorna formulerades i en intervjuguide. Intervjuguiden togs fram av författarna till 

studien i samråd och handledning av handledaren för denna studie. IT-ansvarig i vald 

region tillfrågades av författarna till denna studie om denne ville och hade möjlighet att 

läsa igenom den intervjuguide som författarna tagit fram. Detta för att i möjligaste mån 

få en intervjuguide som svarar mot syftet och om det var någon fråga som denna hade 

önskemål skulle vara i intervjuguiden. IT-ansvarig hade frågor som önskemål att tas 

med i intervjuguiden, dessa frågor tog författarna med i intervjuguiden.  Intervjuguiden 

bestod av fem slutna inledningsfrågor som följdes av sju öppna frågor med eventuella 

följdfrågor. Intervjuguiden fungerade som ett stöd under intervjuerna (bilaga 1). En 

intervjuguide ger möjlighet att strama upp intervjun med frågor om det väsentliga inom 

den tidsram som finns (Danielsson 2013, s. 167).  

 

Intervjuerna gjorde författarna inte ihop, utan den ena författaren gjorde tre intervjuer 

och den andra författaren gjorde fyra intervjuer. Intervjuerna utfördes via telefon och 

spelades in digitalt och transkriberades sedan vilket innebar att intervjuerna skrevs ut 

ordagrant av författarna (Wibeck 2012, s. 203). Intervjuerna kodades och kodlistan 

förvaras oåtkomligt från andra än författarna. Intervjuerna var mellan 8–25 minuter 
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långa. Deltagarna fick bestämma tid och datum för intervjun och utfördes på deltagarnas 

fritid. Ingen av deltagarna fick frågorna på förhand. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2013). Det transkriberade innehållet lästes i sin helhet av båda 

författarna var för sig flera gånger för att få en fördjupad förståelse av innehållet. 

Författarna satt separat och markerade återkommande stödord och efter det arbetade 

författarna ihop för att markera meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. 

Detta innebär att textmassan kunde kokas ner till teman utifrån flera meningsbärande 

enheter. Nästa steg var att bilda teman, med underliggande subteman, utefter dessa 

enheter, till exempel möjligheter och styrkor (tema) och bedömningsstöd (subtema).  

 

Etiska överväganden 

I den aktuella studien följdes Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De fyra 

forskningsetiska principerna är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011).  

Deltagarna fick information om studien i pappersformat, bilaga 3, där det framgår vad 

det är för projekt, hur examensarbetet kommer att gå till, hur de kommer få information 

om studien, vad som händer med deras uppgifter och att deltagande är frivilligt. De 

deltagare som valde att ingå i studien har inte skrivit på något formulär att de samtyckt 

till deltagande. Författarna valde att avstå detta då det kunde upplevas som mer 

tvingande för en person om de dessutom skulle skriva på ett papper om samtycke 

(Kjellström 2013, s. 83). Författarna antecknade i stället att deltagarna muntligen 

samtyckt till deltagande.  

 

Varje informant fick ett nummer som endast författarna kände till, och intervjuerna har 

endast varit tillgängliga författarna. Datan i resultatet presenteras så att information som 

kan härleda till viss individ har utelämnats.  

 

Författarna har följt ovan nämnda steg i sin forskningsprocess och har haft etiskt 

tänkande genom hela processen och skrivandet av studien.  

När studien är godkänd kommer den insamlade datan förstöras och uppsatsen publiceras 

på DiVa. Uppsatsen kommer att presenteras på författarna till denna studies 

arbetsplatser. Den kommer även att finnas tillgänglig till Region Kronobergs 

ambulansverksamhet då den kommer att skickas till verksamhetschefen, informanterna 

och IT-ansvarig. 

 

RESULTAT 

I samband med analysen av de transkriberade intervjuerna framkom två teman med 

vardera fyra underteman (Tabell 1). Resultatet presenteras utifrån de teman och 

underteman som visade sig i samband med analysen och beskrivs således utifrån 

möjligheter och hinder.  
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Tabell 1. Presentation av teman och underteman  

   

  TEMA     UNDERTEMA  

  Möjligheter och styrkor   Förberedd inför mötet  

  Bedömningsstöd  

  Trygghet   

  Patientsäkerhet  

  Hinder och risker   Tidskrävande   

  Svårighet att hitta i journalen  

  Olika möjligheter – ojämlik vård  

  Förutfattad mening  

 

Möjligheter och styrkor 

Deltagarna i studien menar att tillgången till patientjournaler kan bidra till att de känner 

sig mer förberedda inför mötet med patienten och att det är ett extra verktyg som de 

använder som stöd i sin bedömning, vilket i sin tur ger en större trygghet för både dem 

själva och patienten samt bidrar till ökad patientsäkerhet.  

 

Förberedd inför mötet 

Att det finns tillgång till patientjournalen i ambulansen är mycket positiv och det är till 

stor hjälp att kunna förbereda sig. Relevant information inhämtas om patientens tidigare 

sjukdomar, läkemedel, allergier, vårdplaner med mera menar deltagarna.  

Vilken information som inhämtas från patientjournalen kan variera beroende på vad det 

är för typ av ärende, akuta fall eller icke akuta fall eller hur mycket information som 

larmcentralen förmedlar. När behovet av mer information finns till exempel om 

informationen är bristfällig eller att det står i utlarmningen från larmcentralen, att 

patienten blivit utskriven från sjukhuset för några dagar sedan, då ger det en indikation 

om att det kan finnas bra information i patientjournalen.   

  

“Det är ofta någonting i larminformationen, att det är lite för skralt för mig, jag skulle 

vilja ha mer information och då behöver jag inte ställa de frågorna till patienten”  

  

Det framkom att när en känsla infinner sig om att mer information behövs innan mötet 

med patienten då är tillgången till patientjournalen till stor hjälp. All information 

deltagarna kan få resulterar i en ökad förberedelse inför patientmötet.  

  

Det finns inget krav från chefer eller ledning att ambulanspersonalen ska gå in och läsa i 

patientjournalen, utan det är en tillgång som kan nyttjas. Ingen av deltagarna känner sig 

tvingade till att läsa i journalen utan förklarar det som att det är en möjlighet och en 

förmån.  
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“Något tvång har jag aldrig känt utan det gör jag för min egen och patientens skull”  

 

Bedömningsstöd 

En stor del i sjuksköterskans arbete inom ambulansverksamheten är att bedöma vilken 

vårdnivå patienten behöver. Akutmottagning eller vårdcentral med eller utan annat 

transportsätt eller kvarstanna hemma med egenvård är exempel som sjuksköterskan i 

ambulans skall ta ställning till. Många patienter bedöms inte behöva hänvisas till 

akutmottagning och det gör det ännu viktigare med tillgången till patientens journal. Att 

kunna läsa om vad andra professioner gjort för bedömningar tidigare ses som en fördel, 

även om vetskapen finns att situationen kan vara annorlunda denna gång. Allt måste 

beaktas och ses i sin helhet. Detta görs kontinuerligt på sjukhuset, där är det helt 

självklart att en läkare läser patientens journal innan patientmötet för att kunna göra en 

korrekt bedömning.   

  

“Det är ju självklart att en läkare som bedömer har journalen i ryggen, så varför skulle 

inte vi ha det som bedömer jättemånga patienter varje dag”  

  

Deltagarna förklarar att det är ett bra verktyg, men att medvetenheten ska finnas att det 

enbart är ett verktyg i verktygslådan. Bedömningen är ändå från fall till fall, 

patientjournalen ger inga svar men är däremot ett verktyg som kan hjälpa till i 

bedömningen vilket underlättar menar deltagarna.  

  

“Jag kan göra en bedömning utan patientjournalen men denna möjlighet ger mig mer 

underlag till min bedömning, vilket kan leda till en bättre bedömning.”  

  

Med hjälp av patientjournalen kan en bättre bild skapas av patienten. Tillgången på 

patientjournalen har stora fördelar ur olika aspekter menar deltagarna. Att ta del av 

patientens tidigare anamnes kan vara en enorm fördel vid mötet av en medvetslös 

patient, en dement patient eller en patient som av annan orsak inte kan redogöra för sig. 

Att åka till en patient som krampar och kunna ta del av patientjournalen och få 

information om att patienten har epilepsi är också av stort värde menar deltagarna. När 

det gäller patienter med bröstsmärta kan tillgången till tidigare elektrokardiografi (EKG) 

vara värdefullt, för att utröna om det skett några förändringar. Att kunna läsa om vad 

som hänt under en sjukhusvistelse för några dagar sedan, hur processen med 

hemskrivningen av patienten sett ut och vilka nya mediciner som sattes in kan vara till 

hjälp vid bedömningen av det aktuella vårdtillfället. Det är några orsaker till att 

deltagarna läser patientens journal inför ett patientmöte, det vill säga för att införskaffa 

information som syftar till en bättre bedömning.  

  

“Jag läser ibland på hos patienten då det framkommer att de haft kontakt med 

vårdcentralen i detta ärende och så frågar man vad de sa och då är det inte riktigt helt 

klart alla gånger, då kan man ju gå in och läsa, det är rätt så skönt att kunna få facit 

ibland.”  

  

Deltagare beskriver att patientjournalen är bra att använda vid en del komplicerade fall 

som till exempel vård i livets slutskede där det är viktigt att samla in mycket 
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information för att veta vad det är som gäller för att det ska bli så bra som möjligt för 

patienten. Oftast finns det tid för den informationsinhämtningen i sådana situationerna. 

Patientjournalen kan även användas som ett verktyg till att finna kontaktuppgifter till 

anhöriga. Många gånger kan det vara av betydelse, en deltagare berättar om ett dödsfall 

där inga anhöriguppgifter gick att finna i hemmet, till slut hittades det i patientjournalen. 

Vilket blev en enkel åtgärd och inga andra enheter behövdes kopplas in, vilket också 

blev tidseffektivt. Patienter med missbruksproblematik kan ibland medvetet göra sig illa 

för att få tillgång till läkemedel. Ett mycket bra hjälpmedel i sådana situationer är 

patientjournalen, där det ibland till exempel kan stå “opioidmissbruk”, var avhållsam 

med att ge opioider. Att ha en sådan förkunskap om patientens problematik, kan hjälpa 

till i samtalet.  

  

“Man kan prata direkt med patienten om deras tidigare bekymmer, man kommer fram 

och säger att jag har läst i din journal jag har sett att du har detta, ja precis säger dom 

och sen blir det faktiskt ganska bra “  

  

Det finns patienter som ringer efter ambulans ofta och med hjälp av journalsystemet kan 

en bättre helhetsbild av patienten ges och även information om hur problemet löstes 

förra gången kan ibland vara till stor hjälp menar deltagarna.  

  

“Det är ju faktiskt så att ibland säger patienterna inte alltid hela sanningen”  

 

Att kunna använda patientjournalen tillsammans med patienten i dennes hem ser 

deltagarna som en fördel då det underlättar bedömningen och det blir lättare att göra 

patienten delaktig i sin vård.  

 

Trygghet 

Tryggheten är viktig för både sjuksköterskan och patienten menar deltagarna. Det är 

ambulanssjuksköterskans ansvar att skapa trygghet.   

  

“Många patienter säger att, jag kan inte medicinerna det kan du se i min journal och 

när man kan det så är det ju en trygghet för dem också”  

  

Vidare framkom det att upplevelsen är att patienten känner sig tryggare över att 

sjuksköterskan vet relevanta saker kring patienten om dess sjukdomshistoria, tidigare 

undersökningar och dylikt, alltså helheten kring patienten. Patienten behöver inte dra 

hela sin sjukdomshistoria utan sjuksköterskan kan ställa relevanta frågor, eller inte ställa 

vissa frågor.   

  

“Jag behöver inte ställa så jättemycket frågor om patientens tidigare sjukdomar och 

medicineringar för det vet jag ju redan”   

  

Tillgång till patientjournaler prehospitalt möjliggör för sjuksköterskan i ambulansen att 

vara påläst vilket inger både förtroende och trygghet för samtliga inblandade. Journalen 

används i många fall då det finns lite tveksamheter till om patienten överhuvudtaget 

behöver åka till sjukhuset eller då det är oklart om vad som bestämts vid tidigare 
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vårdkontakter med vårdcentral, hemsjukvården eller akutmottagning. Att skaffa en 

helhetsbild av patienten verkar således ge en trygghet för både deltagarna och patienten.  

  

“Den har förenklat min bedömning genom att jag känner mig tryggare. Jag har ju mer 

underlag att göra min bedömning på.”  

 

Utlarmningen från larmcentralen kan vara diffus och med osäker information. Det kan 

vara hot och våld inblandat. Då kan det vara en trygghet att kunna läsa i 

patientjournalen och få en tydligare bild av patienten. Om patienten har varit våldsam 

tidigare, så kan ambulanspersonalen möta patienten med ett höjt beredskapsläge och 

annat risktänk.  

  

“Hot och våld-patienter känner jag väldig trygghet i att läsa på om. Man får ibland en 

adress där man känner att det här känns skumt och då kan man gå in och kolla, 

eftersom vi inte får flagga patienter”  

 

Patientsäkerhet 

Enligt deltagarna gör tillgången till patientjournalen att det är lättare att göra en adekvat 

bedömning och det är lättare att hitta bra lösningar för patienterna, vilket sannolikt ökar 

patientsäkerheten.  

  

I Kronobergs Region så kommer deltagarna in i patientens psykiatrijournal vilket de 

finner stor vinst i. För de patienter som har en kontakt med psykiatrin har oftast en 

väldigt bra vårdplan kring sig. Detta finner deltagarna viktigt då de kan hjälpa dessa 

patienter på bästa sätt enligt den skrivna vårdplanen.  

 

“Just psykiatri är man ju inte så bra på….att det finns en vårdplan för patienten 

underlättar ju….där står ju typ precis vad vi ska göra och det är ju det bästa för 

patienten” 

  

Det framkommer en situation där patienten söker för ont i magen. Patienten hade svårt 

med svenska språket och förstår endast lite engelska. Patienten hade sökt för besvären 

tidigare och varit på vårdcentralen och akutmottagning, men kunde inte förmedla hur 

det bedömts. Deltagaren förstod att det måste finnas någonting dokumenterat om detta 

och gick för att läsa. I patientjournalen hade ingen orsak till besvären funnits, men 

patienten var väl utredd. Deltagaren fann inget avvikande i vitalparametrar men 

patienten hade besvär och kunde därför inte stanna kvar i hemmet. Den hjälp deltagaren 

fick av informationen i patientjournalen bidrog till den slutgiltiga patientbedömningen, 

som slutade med att patienten åkte till sjukhuset med sjukresa då inget vårdbehov under 

transport fanns. Deltagaren menar att informationen från patientjournalen hjälpte till i 

patientbedömningen. Utan den informationen hade det varit möjligt att patienten tagits 

till sjukhuset i ambulans istället.     

  

“Jag ser det som en stor hjälp och en patientsäkerhets faktor att kunna vara påläst om 

patienten”  
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Hinder och risker 

Med tillgången till patientjournalen sågs även en del hinder och risker. Att läsa i 

patientjournalen var tidskrävande och ibland tekniskt svårt till exempel vid inloggning 

och uppkoppling samt att kunna orientera sig i journalen för att hitta relevant 

information. En risk som deltagarna tog upp var att veta allt för mycket om patienten, 

vilket kunde resultera i förutfattade meningar.  

 

Tidskrävande 

Deltagarna uppger att det är tidskrävande att komma in i systemet, uppkopplingen är lite 

trög ibland vilket leder till att det tar tid. Patientdata hamnar inte i läsenheten 

automatiskt utan den får läggas in manuellt. Det är en tidsåtgång som inte alltid finns 

enligt deltagarna. Deltagarna menar vidare att vid en snabb resa i centrum finns inte tid 

att läsa journalen i förväg, däremot vid längre framkörningstid finns goda möjligheter 

att läsa innan patientmötet. Deltagarna förklarar att de efter första mötet med patienten 

ibland går ut till ambulansen för att läsa i journalen i ett lugnt skede. Detta för att till 

exempel läsa om vad som beslutats tidigare för att på så vis få bättre helhetsbild.   

  

“Det tar lite tid vilket gör att jag väljer lite vilka jag läser på, hade det varit snabbare 

hade jag nog läst på i princip på alla patienter”  

  

Systemen är under utveckling och målet är att det ska räcka med en inloggning i 

ambulansjournalsystemet för att komma åt patientens tidigare journal.  

 

Svårighet att hitta i journalen 

Ett problem som framkommit är att det kan vara svårt att komma åt patientens vårdplan. 

Informationen hamnar i patientjournalen och det är inte tillräckligt enkelt att hitta den. 

Vårdplanen, som är till för patientens bästa, ska vara lätt att hitta och 

ambulanssjukvården ska också finnas med i dessa vårdplaner för att förenkla patient 

omhändertagandet prehospitalt.   

  

“Att ta del av en vårdplan över hur vi ska hantera patienten kommer bli en trygghet för 

alla annars kommer vi åka omkring som levande frågetecken hela tiden och alla 

kommer göra olika”  

  

Samtidigt är det inte alla som går in och läser i patientjournalen trots att möjligheten 

finns, detta troligen på grund av att det är omständigt att göra det förklarar deltagarna. 

Läkare på akuten eller sjukhuset vet att tillgången till patientjournalen finns i 

ambulansen, men förståelsen är ibland liten över att tiden inte alltid finns för att kunna 

läsa journalen innan, då annat på väg ut till patienten ibland måste prioriteras. Det 

framkommer att det kan finnas okunskap hos intrahospitala vårdgivare kring hur den 

prehospitala verksamheten fungerar.  

  

“När det gäller vårdplan och vissa patienter kan det stå noll hjärt- och lungräddning i 

deras journal men hur fanken ska vi hinna på tre-fyra minuter leta upp det, det är 

omöjligt och det tänker inte alltid läkarna på sjukhuset på.”  
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Olika möjligheter – ojämlik vård 

Att inte hela Sverige har samma möjlighet att kunna gå in i patientjournalen tycker 

deltagarna är underligt, men upplever det som en stor förmån att ha den möjligheten. 

Samtidigt menar deltagarna att frågan bör ställas om vården då ges på samma villkor till 

hela befolkningen, det skulle kunna vara en onödig patientsäkerhetsrisk att inte ha den 

tillgången, menar deltagarna.  

  

“Jag är stolt över att vi har den möjligheten, vi verkar vara ganska ensamma om detta i 

Sverige, känns som man är lite bortskämd på så vis”  

 

Förutfattad mening 

Deltagarna berättar om att det finns en viss oro och att diskussioner förs angående om 

förutfattade meningar införskaffas genom att läsa i patientjournalen, samtidigt menar de 

att det inte upplevs som något problem. Om informationen ses som en del av historien 

så är det ingen risk med att läsa i patientjournalen utan då är det bara en tillgång. Att 

tänka på är att varje patientmöte är unikt och att patientjournalen är bra för att öka 

kunskapen och för att kunna göra bättre och tryggare bedömningar. Men det kan 

medfölja en risk med all information som ges om patienten.  

  

“Jag tycker att man måste vara mer kompetent än så om man har läst fyra år. Varje 

möte är ju individuellt, varje möte är ju nytt, det andra får jag ju ha som kunskap om 

patienten, inte som ett svar på dagens ärende”  

  

Risken att skaffa sig en förutfattad mening om patienten har funnits länge, menade 

deltagarna, då det i bilens färddator ofta framkommer information om patienten som 

kan skapa förutfattade meningar.   

  

“Faran finns att skaffa sig en förutfattad mening men samma fara finns ju när vi får en 

utlarmning från SOS man kan ju låsa sig redan där”  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod bestående av intervjuer för att uppnå 

studiens syfte, som är att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen upplever att ha 

tillgång till patientens tidigare journal. Författarna valde en induktiv ansats för att belysa 

deltagarnas erfarenheter. Initialt var tanken att genomföra en enkätstudie men 

författarna valde att genomföra en intervjustudie för att belysa informanternas 

upplevelse, åsikter, kunskap och erfarenheter av syftet till studien. Intervjuer ger 

möjlighet att förstå deltagarnas erfarenhet genom att de berättar om sin syn på 

situationer som de kan sätta sina egna ord på (Danielsson, 2013, s 165).    
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Urval 

Sjuksköterskor med eller utan vidareutbildning valdes för att kunna svara på syftet i 

studien då det är den yrkeskategorin som gör bedömningarna av patienten i ambulansen. 

Enligt Danielsson (2013, s. 334) görs urval till en intervjustudie efter lämplighet med 

personer som avses ingå i studien. Därav valdes ambulanssjukvårdarna bort. Författarna 

hade ingen möjlighet till att göra något bekvämlighetsurval geografiskt sett med tanke 

på att det är i Region Kronoberg som denna tillgång på patientjournal i ambulansen 

finns.  

 

Författarna är lite frågande till varför det låga antalet av deltagare, då intresset över 

ämnet verkar stort bland både de som har tillgången till patientjournalen och de som 

inte har tillgång till patientjournalen. Orsaken till det låga intresset kanske kan vara att 

användandet av patientjournalen varierar, att det inte är alla som använder det. 

Författarna övervägde att ta kontakt med en till ambulansstation i region Kronoberg för 

att öka intresseanmälan men författarna konstaterade att tiden började rinna ut och då 

målet tillslut blev uppfyllt med antal deltagare för att kunna genomföra studien, gjordes 

det inte. Att detta inte gjordes från början var att författarna hade förhoppningar om att 

komma upp i fler deltagare på endast tillfrågade station. Det låga antalet deltagare (sju) 

gjorde att inget urval bland deltagarna som anmälde sitt intresse kunde göras. Vidare 

kunde inget urval göras för att få en bättre spridning i till exempel kön. I efterhand 

ångrar författarna att inte en ambulansstation till kontaktades direkt då det skulle styrkt 

trovärdigheten i resultatet. Deltagarna i studien upplevdes av författarna positiva till att 

delta i studien och alla deltagare påtalade att de tyckte författarna valt ett intressant 

ämne. Att det var bred spridning på deltagarnas antal år av erfarenhet inom 

ambulansverksamheten tycker författarna var bra.  

 

Genomförande 

Då det dragit ut på tiden insåg författarna att det skulle bli svårt att tidsmässigt få ihop 

intervjuer på plats, vilket resulterade i att författarna utförde telefonintervjuer vilket 

deltagarna ställde sig positivt till. Enligt Elmholdt (2006) har telefonintervjuer en rad 

fördelar till exempel ökade möjligheter att utföra intervjuer med människor som är 

geografiskt avlägsna. Då intresset var lågt till att deltaga i studien kanske orsaken 

berodde på att deltagarna inte upplevde sig finna tiden till detta engagemang. Om det 

från början hade framgått att det skulle vara telefonintervjuer kanske fler deltagare 

skulle visat sitt intresse. Intervjuerna utfördes under deltagarnas fritid på en förbestämd 

tid vilket författarna såg som positivt då inget kunde riskera att utebli om till exempel en 

deltagare skulle bli tvungen att avbryta för att åka på uppdrag. En nackdel att utföra 

intervjuerna på deltagarnas fritid kan vara att färre deltog då de värderade sin ledighet 

högre. Längden på intervjuerna var mellan 8–25 minuter långa vilket författarna fann 

tillräckligt för att besvara syftet. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2007, s. 265) bör en telefonintervju inte pågå mer än 10–15 minuter, har det närmat sig 

30 minuter börjar deltagarens tålamod och koncentration svikta. Den kortaste intervjun 

var en av de första författarna utförde och kan bero på författarnas oerfarenhet i att 

intervjua. Enligt Esaiasson et al. (2007, s. 302) är provintervjuer viktiga för att få 

fungerande samtal kring frågorna. Detta var något som författarna valde att inte göra på 

grund av tidsbrist och att det fanns för få personer att intervjua. Följdfrågor ställdes 
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ibland av öppen karaktär för att få deltagaren att utveckla svaren lite mer. Författarna 

upplevde att samtliga deltagare gav bra och innehållsrika svar. 

Intervjuer ansikte mot ansikte hade gett författarna tillgång till icke språklig information 

som till exempel gester och ansiktsuttryck vilket en telefonintervju går miste om. 

Esaiasson et al. (2007, s. 266) menar att intervjuaren även kan påverka deltagaren med 

olika synliga egenskaper som ålder, kön, etnicitet och det blir då en intervjuareffekt som 

författaren menar på kan påverka svaren från deltagarna. Det talar för ett bra val med 

telefonintervjuer och författarna av denna studie tyckte det upplevdes som ett 

avslappnat samtal mellan intervjuare och deltagare. Vidare anser författarna av studien 

att deltagarna kan känna sig mer komfortabla och inte så utsatta med att göra en 

telefonintervju samt att författarna ansåg tidsvinsten som en enorm fördel. Då avståndet 

geografiskt är stort hade annars deltagarna blivit styrda till att medverka under de dagar 

som författarna skulle vara på plats. Författarna anser att det kunde blivit ett mer rikare 

material om det varit fler deltagare.  

Datatanalys 

Deltagarna sade muntligen ja till att deltaga i studien och därefter spelades intervjuerna 

in digitalt och enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 218) ger detta intervjuaren frihet 

att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i ämnet. Ord, pauser, tonfall och dylikt 

registreras i sin permanenta form vilket gör det möjligt för intervjuaren att kunna 

återvända gång på gång för omlyssning. Arbetet med den kvalitativa innehållsanalysen 

var en tidskrävande process upplevde båda författarna och den gick inte att forcera fram. 

Samtliga intervjuer lästes av båda författarna och därefter gjordes en identifiering av 

meningsbärande enheter som sedan kondenserades och författarna kunde sedan få fram 

två teman med vardera fyra underteman. Att författarna valde att använda sig av teman 

berodde på att de fann att de olika resultatdelarna blev som en röd tråd, de gick in i 

varandra och var svåra att sätta i en kategori. Enligt Danielsson (2013, s. 333) så kan ett 

tema visa på något mer än enskilda kategorier och ses som en röd tråd binda samman 

data. I den analyserade datan framgår det ibland något mer och då är det viktigt att inte 

avbryta analysen och då bara ge en beskrivning av kategorier utan att också kunna 

fortsätta med tolkning av dessa. De koder som utkristalliseras kan då grupperas och 

ligga som underlag till teman med underliggande subteman. I den formen av analys 

framkommer oftast övergripande tema, i detta fall möjligheter och hinder. 

 

Reliabilitet 

Deltagarna intervjuades vid olika dagar och tidpunkter och hade inte läst intervjuguiden 

innan. Författarna anser att reliabiliteten är låg då det inte går att säkerställa att 

deltagarna sinsemellan pratat med varandra om vilka frågor som ställdes under intervjun 

och då fått information och hunnit förbereda sig. Vidare så delade författarna upp 

intervjuerna mellan sig och det kan påverka reliabilitet negativt då eventuella 

följdfrågor kan ha varierat och även att den som intervjuar missar viktig information 

som kunde följts av följdfrågor. Med reliabilitet menas i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt liknande 

omständigheter (Bell & Waters, s. 133). Hade båda författarna medverkat vid 

intervjuerna hade det med större sannolikhet fått en större variation på intervjuerna och 

svaren hade då eventuellt kunnat bli mer varierande. 
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Validitet 

Av de frågorna som ingick i intervjuguiden så gav deltagarna utförliga svar på samtliga 

frågor, det var ingen fråga som författarna inte fick svar på vilket författarna anser 

stärka validiteten. Enligt Patel och Davidson (2014, s. 103) så kan innehållsvaliditeten 

stärkas genom att en person som är väl insatt i ämnet får granska det valda instrumentet. 

IT-ansvarig för ambulanssjukvården i den valda regionen har läst igenom 

intervjuguiden och denne gav förslag på frågor som svarade mot syftet för studien och 

togs med i den intervjuguiden som användes. 

 

Överförbarhet och framtida forskning 

Att ha tillgång till patientens tidigare journal finns på några fler ställen i Sverige än 

Region Kronoberg och författarna hade velat att även dessa ställen skulle ingå i studien, 

men då detta är en magisteruppsats har varken tid eller resurser funnits.  

 

Polit och Beck (2016, s. 560) menar att överförbarheten är de resultat som studien 

kommer fram till ska kunna överföras eller användas till andra grupper. Då studien inte 

har innefattat fler än sju intervjuer så anser författarna att överförbarheten inte är hög 

även om validiteten anses hög. En större studie på detta område, som även innefattar 

fler stationer, skulle öka överförbarheten. Vidare hade det ökat överförbarheten om 

möjlighet fanns att undersöka en ambulansverksamhet i en större stad som oftare har 

kortare framkörningstid och en ambulansverksamhet som har en glesbygd som 

upptagningsområde och då oftare har längre framkörningstid. Det hade även varit 

önskvärt att genomföra studien när tillgången till patientjournalen blivit lättare och 

eventuellt fler sjuksköterskor skulle använda tillgången till patientjournalen mer 

frekvent.  

 

Resultatdiskussion 

Hur påverkas sjuksköterskans bedömning av tillgången till patientens tidigare 

journaler i ambulansen 

Att inför mötet med patienten ha möjligheten att vara påläst gällande patienten anamnes 

skapar en trygghet för ambulanssjuksköterskan. När en patient till exempel söker för 

bröstsmärta så kan ambulanssjuksköterskan jämföra EKG från tidigare tillfällen om det 

finns, de kan ta del av en patients hemskrivning från sjukhuset och eventuella 

medicinjusteringar, eller i komplexa fall som det kan vara vid exempelvis vård i livets 

slutskede eller i hot- och våldssituationer.  

 

Det framkom i resultatet att det finns en otrygghet kring hot och våldssituationer. Att ha 

tillgång till patientens tidigare journal upplever deltagarna som en trygghet innan 

patientmötet om de misstänker att det förekommit hot och våld i samband med vård vid 

tidigare tillfällen, eller att det verkar stökigt på plats enligt utlarmningen från 

larmcentralen. Då kan ambulanspersonalen möta och bedöma patienten med ett annat 

risktänkande. Enligt Petzäll, Lundin och Suserud (2011) anser många inom 

ambulanssjukvården att det är en del av arbetet att det förekommer hot och våld och det 

är ett återkommande arbetsmiljöproblem inom ambulansverksamheten vilket skapar en 
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osäkerhet hos ambulanspersonalen, vilket kan påverka behandlingen, bedömningen och 

vården av patienten negativt (ibid). 

 

Att sjuksköterskan i ambulansen kan stödja sig på patientens tidigare journal, i 

kombination med patientens symtom, för att kunna bilda sig en uppfattning om hela 

patientens situation ansågs som en trygghet, vilket också är en av sjuksköterskans 

uppgifter. Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) hävdar att all information 

sjuksköterskan införskaffar måste ses i sin helhet för att göra korrekta bedömningar. 

Bedömningar som enbart fokuserar på patientens medicinska tillstånd kan bli ett hinder 

för en fullständig förståelse för patienten, och därmed sjukdomen i sig (ibid). Vidare 

beskriver sjuksköterskorna i ambulansen att mötena många gånger är korta och kan ses 

som komplexa situationer där behovet av detta extra verktyg är en tillgång för att få ett 

helhetsperspektiv och kunna göra säkra bedömningar. Detta bekräftas av Holmberg, 

Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) som menar att sjuksköterskan i ambulansen 

kontinuerligt måste anpassa sig till olika komplexa vårdsituationer där mötet oftast är 

kort vilket kan inverka på relationen mellan patienten och sjuksköterskan. Utifrån det 

unika mötet med patienten upplever sjuksköterskan i ambulansen sitt ansvar att bedöma 

patienten och kan då ge bra vård ur ett helhetsperspektiv. Detta styrks inom 

omvårdnadsvetenskapen där det lyfts fram att omvårdnaden kring patienten ska handla 

om helhetssynen på människan (Hedelin, Jormfeld och Svedberg, 2014). Grunden i 

ambulanssjukvård ska ligga i empati, medkänsla och respekt för patienten menar 

Holmberg et al. (2014). Enligt Melby och Assumpta (2005) bör helhetssynen innefatta 

fysiologiska, emotionella, sociala, andliga och funktionella aspekter av livet. Det är 

svårt för personal i den prehospitala vården att få en helhetssyn på patienten, 

uppgifterna kring patientens anamnes, nuvarande läkemedel, eventuella sociala insatser 

är okända uppgifter för vårdaren i den prehospitala vården. Uppfattningen är att den 

prehospitala personalen är en outnyttjad resurs för att få patienten till rätt vårdnivå 

(ibid).  

 

Sjuksköterskorna i ambulansen ser det som en självklarhet att även ambulanssjukvården 

har tillgång till patientens journal, när syftet är att optimera vården för patienten, detta 

styrks av Björnvell (2011, s.121) som anser att det finns en risk att det försvinner viktig 

information mellan en vårdgivare till en annan, därav har sammanhållen journal 

utvecklats mer och mer. Det bör finnas möjlighet att enkelt kunna läsa hela 

patientjournalen hos olika vårdgivare för att kunna ta del av den senaste 

vårdsammanfattningen (ibid). För att en vårdgivare som är ansluten till systemet ska få 

ta del av patientuppgifter som en annan vårdgivare har upprättat, krävs att det finns eller 

har funnits en aktuell vårdrelation, och att uppgifterna har betydelse för den vård och 

behandling som ska utföras (Sveriges kommuner och Landsting, 2014). Syftet med 

elektroniska journaler är bland annat att öka informationstillgängligheten (Häyrinen, 

Saranto & Nykänen 2008). Resultatet visar att om sjuksköterskan i ambulansen har 

tillgång till patientens tidigare journal och har möjlighet att införskaffa sig mer 

information om patienten innan eller under mötet med patienten så blev upplevelsen att 

det var en hjälp till att göra en korrekt bedömning och även val av vårdnivå. Enligt NU-

sjukvården (2018) är ambulansverksamhetens uppdrag att vid varje tillfälle bedöma och 

hänvisa patienten till rätt vårdnivå och när behov finns ska ambulanspersonalen vårda 

och transportera patienten till rätt vårdnivå. Akuta patientfall ska transporteras till en 

vårdnivå, som oftast är en akutmottagning, medan de mindre akuta fallen kan hänvisas 
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till en annan vårdnivå som exempelvis vårdcentral, eller ges vårdinsats på plats och 

kvarstanna i hemmet. På så vis avlastas akutmottagningar, under förutsättning att en 

korrekt bedömning sker av patienten (ibid). Detta kan även ses som kostnadseffektivt 

och sannolikt den bästa lösningen för patienten. Zorab, Robinson och Endacott (2015) 

beskriver att svårigheter avseende ambulanssjuksköterskans tillgänglighet till patientens 

anamnes kan komma att påverka vilket val av vårdnivå de hänvisar patienten till. Risken 

är då att patienten hänvisas till en felaktig vårdnivå, vilket inte kan ses som optimalt för 

patienten. Enligt ambulanssjuksköterskorna i studien menade 90,7% av dem, att en 

bristande anamnes bidrog till att patienten hänvisades till en mindre lämplig vårdnivå 

(ibid). 

 

Deltagarna i författarnas studie upplever att tillgången till patientjournalen ger möjlighet 

till bra förkunskap om patientens problematik, till exempel missbruk, ibland skadar sig 

patienter medvetet för att få tillgång på läkemedel, den vetskapen om patienten kan 

hjälpa sjuksköterskan i ambulansen i samtalet för att göra en korrekt bedömning, vilket 

leder till trygghet för sjuksköterskan. Ahl, Nyström och Jansson (2006) menar att alltför 

många använder ambulans och akutvård på ett olämpligt sätt, kan sjuksköterskan i 

ambulansen erhålla en förståelse om varför patienten ringer efter hjälp, kan patienten 

lättare få rätt hjälp (ibid). Vidare förklarar Wireklint Sundström och Dahlberg, (2011) 

att införskaffa en bättre medicinsk bakgrund till patienten många gånger är en stor 

fördel både vad gäller akuta och icke akuta uppdrag vilket påverkar bedömningen 

positivt. Många gånger är det inte bråttom i prehospital vård och med en patient åt 

gången finns det ofta tid att läsa patientens tidigare journal. Genom att först lära känna 

hela patienten och förstå patientens lidande kan bra bedömningar göras (ibid). I studien 

framkommer det att patientjournalen är ett bra verktyg för att kunna läsa om vad andra 

professioner gjort för bedömningar och det sågs som en fördel och görs inom andra 

delar av sjukvården kontinuerligt för att skapa en helhetsbild. Ett exempel på att 

patientjournalen är ett bra verktyg som framkommer i en studie gjord i Sverige där 

sjuksköterskan i ambulansen tog kontakt med primärvårdsläkaren för vidare 

handläggning av patienter som bedömdes som icke akuta. Där framkom det att fler 

patienter stannade kvar i hemmet och resor till akutmottagningarna med de icke akuta 

patienterna minskade. En orsak till denna påverkan ansågs vara läkarens tillgång till 

patientens tidigare journal, vilket bidrog till lättare bedömningar och beslutsfattande om 

vilken vårdnivå som var lämpligast (Larsson, Holmén & Ziegert 2017). 

 

Hur patientsäkerheten påverkas av att sjuksköterskan i ambulansen har tillgång 

till patientens tidigare journaler 

Det framkom i studien att det finns fördelar att kunna läsa i patientens tidigare journal 

ur olika aspekter, bland annat ses en stor fördel vid mötet av patienter som inte kan 

redogöra för sig på grund av sjukdom eller språkförbistring. I Mål för hälso- och 

sjukvården 2 § (HSL1982:763) bekräftas att “målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Bristande information om 

patienten kan bidra till en risk för patientens säkerhet. Alm-Pfrunder, Falk, Vicente och 

Lindström (2018) menar att det finns patientsäkerhetsrisker som ökar om vårdare och 

patient har svårigheter att kommunicera med varandra eller om patienten har svårt att 

förmedla tidigare sjukdomar, tidigare undersökningar eller eventuella allergier (ibid). 

Det styrker även Alm-Pfrunder (2018) där det framgår att patienter med 
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språkförbristningar inte alltid fick optimal vård och att initial behandling uteblev 

eftersom ambulanspersonalen saknade information om till exempel allergier mot 

läkemedel (ibid). Genom att ambulanspersonalen har möjlighet att få tillgång till denna 

information från patientjournalen ökar patientsäkerheten och det är ett steg i rätt riktning 

vad det gäller vård på lika villkor. Deltagarna i studien ställer sig frågande till varför 

inte hela Sverige har samma möjlighet till tillgång till patientjournalen i ambulansen 

och frågar sig om vård då ges på lika villkor till hela befolkningen. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskan är skyldig att dokumentera 

samtliga steg i omvårdnadsprocessen i patientens journal samt ta del av 

journalhandlingar och övrig dokumentation för att skapa kontinuitet. I Patientdatalagen 

(SFS 2008:355) beskrivs att patientjournalen skall innehålla de uppgifter som behövs 

för en god och säker vård av patienten. Trots detta har inte alla ambulansverksamheter i 

Sverige möjlighet att ta del av denna information som är av vikt för bland annat 

patientsäkerheten. 

 

Deltagarna till studien ansåg tillgången till patientens tidigare journal positiv. Att behov 

finns att utveckla systemen är något som framkommer då deltagarna upplevde det 

tekniskt svårt att använda patientjournalen. Att komma in i samtliga system med ett 

inlogg var något som togs upp som önskvärd åtgärd. Även Alm-Pfrunder (2018) påtalar 

att det finns behov av att utveckla och anpassa tekniska lösningar så att de är 

funktionella i en akut och oplanerad vårdsituation, annars riskerar vården för patienter 

med kommunikationsproblem att bli ojämlik och suboptimal vilket äventyrar 

patientsäkerheten och kan även leda till onödigt vårdlidande.  

 

Målsättningen för Vision e-hälsa 2025 är att Sverige ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Första steget bör vara att byta ut 

tekniken mot bättre IT-lösningar med exempelvis smartare inloggningar där 

ambulanspersonalen enkelt och snabbt är inne i samtliga system som behövs (Karlsson, 

2018). I ehälsomyndighetens kartläggning (2016) framkommer det att 

användarvänligheten i de befintliga IT-systemen varierar och endast 38,7 procent anger 

att systemen är lätta att använda. Det är tydligt att ambulanssjukvården behöver 

utvecklas på ett genomgripande sätt och det finns stora regionala skillnader. I 

Socialstyrelsen (2009) står det att förväntningarna på svensk hälso- och sjukvård är att 

den ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, 

jämlik och ska ges inom rimlig tid. I avsnittet om patientfokuserad hälso- och sjukvård 

beskrivs att patienten är expert på sin situation, men är beroende av andras kompetens, 

resurser och beslut vid ohälsa, sjukdom eller skada. En säker hälso- och sjukvård 

minskar risken för vårdskador. En vårdskada kan avse lidande, obehag, kroppslig eller 

psykisk skada, sjukdom eller död (ibid). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete vilar på en 

humanistisk grund, vilket innebär att betrakta människan som en helhet där kropp, själ 

och ande samverkar. Denna professionella omvårdnad kan variera från väldigt basal 

omvårdnad till mycket tekniskt avancerade insatser. Omvårdnad som ges utan kärlek 

och engagemang blir enbart teknisk och kall (Poljak, Tveith & Ragneskog 2006).  Att 

ha tillgång till patientens journal och anamnes bör ses som en resurs för sjuksköterskan i 

ambulansen i dennes bedömning av patienten och kan minska risken för eventuella 

onödiga och/eller plågsamma undersökningar som kan ge vårdskada för patienten. 
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Hållbar utveckling 

Trots möjligheten att använda patientens tidigare journal i ambulansen gör inte alla 

detta, orsaken är troligen att det är omständigt att komma in i systemet, vilket är något 

som det arbetas på att förenkla. Målet är att svensk ambulanssjukvård blir en del av den 

nationella digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. För att stödja 

ambulanspersonalen i patient omhändertagandet krävs informationsutbyte mellan alla 

andra aktörer inom vårdkedjan. Väl utformade lösningar bidrar till bättre vård, ökad 

patientsäkerhet, enklare möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling för att 

kunna tillgodose samhällets förväntningar på verksamheten. Idag finns det ett utökat 

samarbete mellan föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård 

(Flisa) och prehospital ICT arena (PICTA) för att driva på utvecklingen inom IT och 

ehälsa inom ambulanssjukvården. Syftet är att utveckla vården genom att kombinera 

forskning, medicinsk vetenskap och teknik, för att på så vis se till att patienten får ett så 

bra omhändertagande som möjligt. FLISA och PICTA ska tillsammans driva IT- och e-

hälsofrågorna i den prehospitala vården. På sjukvårdens digitaliserings karta måste 

prehospital vård finnas med (Lindholmen Science Park, 2018). Ändå skiljer sig tekniken 

i Sveriges ambulanser åt, eftersträvan på att alla ambulanser skulle ha tillgång till 

patientens tidigare journal anser författarna skulle bidra till mer lika vård för alla, med 

en ökad säkerhet för både ambulanspersonal och patienter. 

Det gemensamt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet bygger på att befolkningen 

kan få vård när det finns behov. Efterfrågan på hälso- och sjukvårdens insatser ökar 

vilket leder till att behovet av prioriteringar tilltar. Detta för att kunna upprätthålla en 

god och säker vård till dem som bäst behöver. Hälso- och sjukvårdens resurser används 

inte alltid på bästa sätt, vilket innebär att det kan finnas utrymme för effektivisering. 

Befolkningen ska kunna lita på att de prioriteringsmetoder och instrument som används 

inom vården förmår att identifiera aktuella vårdbehov. Regeringskansliet har arbetat 

fram en handlingsplan som heter Agenda 2030 som är en agenda för förändring mot ett 

hållbart samhälle. Enligt Agenda 2030 ska alla individer, oavsett kön, könsidentitet, 

könsuttryck, klasstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder ska ges samhälleliga förutsättningar 

för en god hälsa på lika villkor. Vidare skriver de om att en frisk befolkning skapar 

bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad 

sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg (ibid). 

 

Inom ambulanssjukvården förväntas utförd prioritering leda till ändamålsenligt 

nyttjande (Beillon 2010, Folkhälsomyndigheten, 2019). Vilket resultatet i denna studie 

styrker då ambulanssjuksköterskan finner stöd i patientens tidigare journal för att lättare 

kunna hänvisa till rätt vårdnivå, vilket ibland innebär att patienten inte behöver färdas i 

ambulans. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30) ställer krav på att kvaliteten i 

verksamheten systematiskt utvecklas och säkras, och det finns krav på att ledningen av 

hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet (ibid).  

 

I dagens samhälle måste miljön tas i beaktande vilket gäller även inom 

ambulanssjukvården. Anåker och Elf (2014) beskriver att världens miljöhälsoproblem 

fortsätter att växa och att det även ligger en plikt i oss som sjuksköterskor att tänka på 

och bidra till miljöförbättring. Resultatet i denna studie kan bidra till att verktyg 

införskaffas för att göra bättre patientbedömningar och som i slutändan även kan 

https://via.tt.se/pressrum/lindholmensciencepark?publisherId=302816
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resultera till mindre transporter och på så vis minska avgasutsläpp. Hållbarhet inom 

omvårdnaden kräver klimatförändringar, miljöpåverkan och en medvetenhet (Anåker 

och Elf 2014). 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor i ambulansen upplever tillgången till patientens tidigare journal som 

mycket positivt. Att vara förberedd inför mötet och kunna få en helhetsbild av patienten 

leder till ökad trygghet för både ambulanssjuksköterskan och patienten vilket bidrar till 

ökad patientsäkerhet. Det framgår att patientens tidigare journal är ett bra verktyg som 

ambulanssjuksköterskan använder som stöd i bedömningen. Detta stöd i deras 

bedömning gör att de upplever det lättare att hänvisa rätt patient till rätt vårdnivå. 
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Intervjuguide  
 

Inledningsfrågor;  

Man/kvinna  

Hur gammal är du? 

Hur lång erfarenhet som sjuksköterska har du? 

Hur många verksamma år inom ambulansverksamheten? 

Har du någon vidareutbildning? 

 

Kan du berätta för mig hur du upplever att ha tillgång till patientjournalen i 

ambulansen? 

Följdfråga: Ska jag uppfatta det som positivt eller negativt? Kan du utveckla det? 

Känner du dig tvingad till att läsa i patientjournalen när möjligheten finns? 

 

Kan du berätta om en situation där tillgången till patientens tidigare journal haft 

betydelse i din patientbedömning? 

 

Har tillgången till patientjournaler påverkat din bedömning? 

Följdfråga: På vilket sätt? 

 

Vid vilka tillfällen använder du patientjournalen hos patienten? 

 

Kan du berätta om när du läser på om patienten? 

 

Upplever du att det finns några risker med att kunna läsa patientens journal innan 

patientmötet? 

Följdfråga: Kan du utveckla detta? 

 

Har du något du vill tillägga? 
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

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

vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur 

sjuksköterskor i ambulansen upplever att ha tillgång till patientens tidigare journaler.  

 

Frågeställningar 
1. Hur påverkas sjuksköterskans bedömning av tillgången till patientens tidigare 

journaler i ambulansen? 

2. Hur patientsäkerheten påverkas av att sjuksköterskan i ambulansen har tillgång 

till patientens tidigare journaler? 

 

Ambulanssjukvården har utvecklats mycket de sista åren. Som sjuksköterska i 

ambulansen idag görs en bedömning utifrån patientens symtom och behov och därefter 

tas beslut om rätt vårdnivå för patienten eller om patienten kan kvarstanna i hemmet. 

Patienten och dess anhöriga, eller vårdare, kan ibland ha svårt att veta sjukdomshistoria 

vilket gör att vi ibland inte kan veta en relevant anamnes kring patienten. Detta kan 

skapa en osäkerhet för sjuksköterskan i bedömningen. Att kunna läsa på inför ett möte 

med patienten, få tillgång till digitala beslutstöd och att kunna slippa 

dubbeldokumentation, utan skriva i en digital journal direkt i ambulansen ser vi som en 

stor tillgång. Detta är något som borde vara lika över alla ambulansverksamheter och vi 

ser det som en stor vinst för ambulanspersonalen, patientsäkerheten samt att det verkar 

tidseffektivt. I er region (Region Kronoberg) finns denna möjlighet och vi vill med detta 

arbete ta reda på hur sjuksköterskorna i Region Kronoberg upplever det att ha tillgång 

till patientens tidigare journal.  

 

Undersökningen kommer att bestå av en intervjustudie, där sju stycken sjuksköterskor i 

Kronoberg kommer att bli inkluderade. Det kommer att vara både allmän- och 

vidareutbildade sjuksköterskor som ingår i studien. Intervjuerna kommer att ske under 

februari och de kommer att spelas in, efter detta kommer intervjuerna att transkriberas. 

 Undertecknade och handledaren är de enda som kommer att ha tillgång till materialet 

och är de enda som kommer att hantera det. Intervjuerna kommer att vara 

avidentifierade vid sammanställningen. Intervjun är helt frivillig att deltaga i och 

deltagaren kan när som helst avbryta intervjun utan att förklaring behöver ges.  

 

Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Malin Ljungström och Elisabeth 

Pedersen genomför datainsamling inom den ram som ovan beskrivits.  

 

Ort & datum  _________________________________________ 

Underskrift    _________________________________________ 



 31 

 

Vi handleds i examensarbete av: 

Gabriella Norberg Boysen, Universitetslektor,  

Akademin för vård, arbetsliv, välfärd, Högskolan i Borås. 

Mail: gabriella.norberg_boysen@hb.se  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Malin Ljungström                           Elisabeth Pedersen  

s171985@student.hb.se                  s183858@student.hb.se 

073-4419707                                   072-70 126 96 

mailto:gabriella.norberg_boysen@hb.se
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Information angående ett examensarbete om  
 

Vi vill fråga dig om du vill deltaga i vårt examensarbete (2018:xx). Vi är två 

sjuksköterskor som studerar på Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

ambulanssjukvård vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. 

Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
 

Ambulanssjukvården har utvecklats mycket de sista åren och som sjuksköterska i 

ambulansen idag görs en bedömning utifrån patientens symtom och behov och därefter 

tas beslut om rätt vårdnivå för patienten eller om patienten kan kvarstanna i hemmet. 

Patienten och dess anhöriga, eller vårdare, kan ibland ha svårt att veta sjukdomshistoria 

vilket gör att vi ibland inte kan veta en relevant anamnes kring patienten. Detta kan 

skapa en osäkerhet för sjuksköterskan i bedömningen.  

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen upplever att ha tillgång till 

patientens tidigare journaler.  

 

Frågeställningar 
1. Hur påverkas sjuksköterskans bedömning av tillgången till patientens tidigare 

journaler i ambulansen? 

2. Hur patientsäkerheten påverkas av att sjuksköterskan i ambulansen har tillgång 

till patientens tidigare journaler? 

 

Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 

huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.  

 

Hur går examensarbetet till? 

 

Datainsamlingen till studien kommer att bestå av intervjuer. Intervjun kommer att starta 

med några inledningsfrågor och sedan är det sju öppna frågor som du kommer att få 

svara på. Beräknad tidsåtgång är 15–20 minuter. Intervjun kommer sedan att 

transkriberas.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

 

När examensarbete är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 

för examensarbete vid Högskolan Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 

du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig.  
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Deltagandet är frivilligt 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 

och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 

muntliga samtycke. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för 

examensarbetet eller handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 

eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 

examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 

allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 

med offentlighetsprincipen. Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation 

och intervjuer, enkäter, fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när 

examensarbetet är examinerat och godkänt. Behandlingen av uppgifter om dig sker med 

stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är 

personuppgiftsansvarig. Som deltagare har du ett antal rättigheter enligt 

dataskyddsförordningens artikel 16–18, 20 och 22, som bland annat innebär att du har 

rätt att ta del av de uppgifter om dig som behandlas i studien samt få dessa rättade eller 

raderade. Du har också rätt att få behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta 

ansvarig handledare [kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. Om du har frågor eller 

synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt 

dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har också alltid rätt att klaga 

på högskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen, som är 

tillsynsmyndighet. 

 

Ansvariga för arbete 
 

Författare till studien är Malin Ljungström och Elisabeth Pedersen. Studien görs i 

kursen examensarbete akututbildningarna med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Handledare är Gabriella Norberg Boysen.  

 

Författare Malin Ljungström 073–4419707, e-post s171985@student.hb.se 

Författare Elisabeth Pedersen 072–7012696, e-post s1838582@student.hb.se 

 

Handledare Gabriella Norberg Boysen 033-435 4508, e-post   

gabriella.norberg_boysen@hb.se  

 

Samtycke och deltagande 
 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 


