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Sammanfattning    

 

Inom Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus sjukvård (NU-sjukvården) 

jobbar idag ca 150 sjuksköterskor i ambulanserna och enligt 2014 års statistik så uppgår 

de prioriterade 1-4 uppdragen till 58 000 uppdrag/år. Ökad befolkning och allt fler 

multisjuka innebär ökat tryck på ambulansverksamheten då allmänheten förväntar sig 

att snabbt bli omhändertagen och få vård när de upplever sig akut sjuka. För att 

ambulanssjuksköterskan ska ha möjlighet att göra kvalificerade bedömningar och ta rätt 

beslut krävs ett väl utvecklat beslutsstöd. Beslutstöd och riktlinjer är avgörande för att 

patienten prioriteras rätt och får den vård som dennes hälsotillstånd kräver. Denna 

studie önskar undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelser av patientsäkra 

bedömningar avseende vård på plats och bedömning av vårdnivå. Åtta kvalitativa 

intervjuer genomfördes med ambulanssjuksköterskor med olika kompetenser och från 

olika ambulansområden i NU-sjukvården. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet påvisar att ambulanssjuksköterskan är 

övervägande nöjd med behandlingsriktlinjer och tycker att de känns frikostiga, men att 

de saknar viss medicinskteknisk utrustning. Det framkom även önskemål om ökat stöd 

av läkare i sina prehospitala bedömningar. Övervägande del av 

ambulanssjuksköterskorna i studien önskar förnyade behandlingsriktlinjer och digitala 

patientjournaler, det senare för att tidseffektivisera arbetet och göra det mer 

patientsäkert. Att bedöma på plats och ändra vårdnivå anses inte vara något stort 

problem för patienten om det bygger på information och lugnt bemötande med 

noggrann genomgång av vitalparametrar samt ibland hjälp till annan vårdnivå. 

 

Nyckelord: Prehospitala bedömningar, patientsäkerhet, ambulans, 

ambulanssjuksköterska, vård på plats, vårdnivå.  
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INLEDNING 

Hälso- och sjukvården bygger på att finnas till hands när patienten behöver den. För att 

detta ska fungera behöver prioriteringar göras inom akutsjukvården. Detta ställer i sin 

tur krav på ambulanssjukvården som får allt fler uppdrag (Beillon 2010, ss. 10-17). Idag 

kan ambulanssjuksköterskan utföra behandlingar och ge kvalificerad vård på plats hos 

patienten, men ytterligare kompetens och bedömningsriktlinjer kan behöva utökas eller 

ändras i takt med att ambulansuppdragen ökar. Denna studie avser att med kvalitativa 

intervjuer undersöka ambulanssjuksköterskans inställning till patientsäkra bedömningar 

avseende vård på plats och bedömning av vårdnivå. Denna studie kommer framöver att 

benämna sjuksköterska som tjänstgör i ambulans för ambulanssjuksköterska, oavsett om 

eller vilken specialistutbildning som sjuksköterskan har. 

 

 

BAKGRUND 

Uppdrag inom ambulanssjukvården 

Enligt Statistiska centralbyrån (2015) har Sveriges befolkning ökat snabbt de senaste 

åren och nästan fördubblats sedan sekelskiftet. En ökad befolkning med en högre 

medellivslängd har inneburit att det finns fler personer med sammansatta problem och 

behov (SBU 2015, Backman 2010). Allmänhetens förväntningar och krav har förändrats 

och om behov av hjälp på grund av sjukdom eller akut skada finns förväntas detta lösas 

skyndsamt. Detta har gjort ambulanssjukvården med sina sjukvårdsinsatser 

betydelsefull då varje patient ges möjlighet att bli bedömd och hänvisad till rätt 

vårdnivå (Beillon 2010, ss. 10-17).  

 

Prehospital ambulanssjukvård innebär: medicinskt omhändertagande, utanför sjukhus, 

av patient med akut sjukdomstillstånd orsakat av skada eller sjukdom, utfört av hälso- 

sjukvårdspersonal SOSFS (2009:10). För prehospital vårdpersonal ska varje patient 

omhändertas och bemötas utifrån etiska värden och normer såsom hälsa, välbefinnande, 

rättvisa, respekt, självbestämmande och integritet (Suserud, & Svensson 2009, s. 167). 

Enligt Wireklint Sundström (2005) kan ambulanssjukvården idag utföra bedömning och 

ge kvalificerad vård till patienten i hemmet. Men trots detta kan en ökning av patienter 

innebära att ambulanssjukvården behöver utveckla befintliga bedömningsriktlinjer i att 

göra patientsäkra bedömningar på plats och anpassa vårdnivå efter patientens behov, då 

allt fler patienter stannar kvar hemma. 

 

I dag arbetar minst en ambulanssjuksköterska i varje ambulans och en 

ambulanssjuksköterska ska enligt SOSFS (2000:1) ansvara för bedömning, rådgivning, 

prioritering samt eventuella vårdåtgärder på plats, under transport och vid överlämnande 

på mottagande sjukvårdsinrättning. Detta menar Suserud (2005a, ss. 269-271) ställer 

krav på ytterligare kompetensutveckling av specialistutbildade sjuksköterskor såsom 

anestesi, intensivvård, distrikt- och ambulans, vilka anses meriterande, om utbildningen 

är ettårig och på avancerad nivå.  
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Ambulanssjuksköterskans ansvar 

Det kan finnas omständigheter som kan påverka vilka val ambulanssjuksköterskan gör 

såsom tidspress på olycksplats eller hämtplats och fysisk miljö som kyla och mörker. 

Detta sammantaget kan påverka ambulanssjuksköterskan att ta fel beslut i bedömning 

(Gunnarsson & Warren Stomberg 2009, ss.83-89). Becker, Gausch-Hill, Aswegan, 

Baker, Bookman, Bradlet, De Lorenzo & Schoenwetter (2013, ss. 488-497) menar att 

även om ambulanssjuksköterskan har fått större inflytande och gör patientsäkra 

bedömningar angående vårdnivå så måste patientens ord och önskan väga tyngst. Det 

finns dock undantag då patienten inte kan välja vilket sjukhus denne vill bli 

transporterad till, det gäller vid situationer såsom större olyckor samt om patient är svårt 

skadad och snabbt måste transporteras till närmaste sjukhus, där väljer 

ambulanssjuksköterskan lämplig vårdnivå (Becker et al., 2013). 

 

En specialistutbildade ambulanssjuksköterska, ska enligt kompetensbeskrivning av 

legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot 

ambulanssjukvård, ansvara för att bedöma patientens tillstånd enligt strukturerad 

bedömning och omhändertagande. Detta innebär:  A- kontroll av luftväg, B- ventilation, 

C- cirkulation, D- vakenhet, E- synliga skador på kroppen, samt utföra undersökningar, 

ta beslut om, utföra och utvärdera åtgärder (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 

2012). 

 

Ambulanssjuksköterskans ansvar innefattar även att tolka värden och vitalparametrar 

som underlag för vårdåtgärder utifrån lokala behandlingsriktlinjer samt självständigt 

besluta om, administrera och utvärdera farmakologisk behandling (SFS2006:1053). 

Ambulanssjuksköterskan ska även kunna använda medicinteknisk utrustning och 

utvärdera funktionen för att göra en patientsäker bedömning. 

 

Enligt  RAS (2012) innebär arbete i prehospital vårdmiljö att: triagera patienter till rätt 

vårdnivå, tillämpa ett professionellt förhållningssätt med respekt för patientens 

hemmiljö, identifiera riskfyllda miljöer, anpassa vårdtempo och utifrån detta utvärdera 

vård och behandling under transport. Ambulanssjuksköterskan ska kommunicera och 

samverka med exempelvis räddningstjänst och polis, inneha kunskap om gällande 

riktlinjer i ambulanssjukvården samt hantera hot och våldssituationer (SFS 2010:659). 

Ambulanssjuksköterskan ska även ha kännedom om hur man förebygger smittspridning 

genom gällande hygienrutiner, kunna upprätta prehospital sjukvårdsledning på 

skadeplats, samt känna till arbetssätt inom organisationen vid stor olycka eller katastrof 

(Suserud & Svensson 2009, s. 93). 

  

Vårdgivarens ansvar 

Hälso- och sjukvårdens respektive landsting ansvarar för ambulansuppdragen (SOSFS 

2009:10, 6 kap). Enligt SOSFS 2009:10 ambulansuppdrag m.m. ska ambulanser med 

tillhörande utrustning som används i verksamheten ha sådana egenskaper att 

ambulanssjuksköterskan kan utföra en patientsäker bedömning enligt gällande 

behandlingsiktlinjer, samt behandla, vårda och transportera sin patient på ett 

ändamålsenligt och säkert sätt (Västra Götalandsregion verksamhetschef, RIR, 

2012:20). Vårdgivaren ska även ansvara för att personalen har den kompetens som 

krävs för att på ett säkert sätt framföra ambulans under ett vårduppdrag, vilket vanligtvis 
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innebär C- körkort och utbildning i utryckningskörning (Suserud & Svensson, 2009, s. 

93). 

 

Bedömningsprocessen 

Att bedöma en patient inom ambulanssjukvården kan innebära att vara förberedd på det 

oförberedda, samt ordna det oordnade på ett snabbt och säkert sätt då patienten kan vara 

i ett livshotande tillstånd, vilket kan betyda att situation och sjukdomstillstånd kan 

förändras mycket snabbt, såsom en hjärtsjuk patient med bröstsmärta plötsligt kan få ett 

hjärtstopp (Wireklint Sundström, 2005). 

 

Bedömning av patient och dennes vårdnivå börjar med att ambulanssjuksköterskan får 

uppgifter och larmkategori från operatör på larmcentralen. Utifrån det kan slutsatser 

dras baserade på tidigare erfarenheter, vilka kan visa sig vara helt överensstämmande 

vid ankomst till patienten eller inte alls (Wireklint Sundström, 2005). Enligt författarna 

kan detaljrik information i utlarmning från larmcentralen innebära tidigare anamnes om 

sjukdomar, pågående blödning, vakenhet och hur patienten ser ut samt ibland 

information om medicinering. Tillsammans förbereder ambulanspersonalen sig mentalt 

på väg till den vårdsökande och samtalar om vårdåtgärder för en patientsäker 

bedömning. Enligt Gunnarsson och Warren Stomberg (2008, ss. 83-89) är ambulansen 

vanligtvis efterlängtad vilket kan bli en bra inledning i vårdmötet.  

 

Ambulanssjuksköterskan kan få en uppfattning vad gäller prioriteringsgrad redan vid 

första anblicken i patientmötet. Efter presentation görs en första strukturerad bedömning 

av patientens hälsotillstånd tillsammans med kontroll av vitala parametrar och 

funktioner som innefattar om patienten kan gå, stå och samtala. Det är viktigt att 

ambulanssjuksköterskan tänker på patienten som en subjektiv kropp och beaktar dennes 

revir, vilket kan innebära att inte blotta patientens kropp mer än nödvändigt vid 

undersökning (Suserud & Svensson 2009, s. 18). 

 

Den ytterligare bedömningen utförs med stöd av Rapid Emergency Triage and 

Treatment System (RETTS), som är ett vägledande bedömnings- och 

sorteringsinstrument (Widegren och Jourak, 2011, ss. 623-628). RETTS används av 

ambulansen men framtogs från början för att kunna bedöma patienterna till olika nivåer 

på akutmottagningarna. Enligt Sandman, Ekerstad, Lindrot (2012) upplevdes det att alla 

patienter blir bedömda på ett likvärdigt och strukturerat sätt. Trots detta standardiserade 

omhändertagande finns det brister då vissa patienter inte passar in i metoden eftersom 

de uppfattas som svårbedömda. Dessa patienter kan vara äldre multisjuka eller patienter 

med missbruksproblem.  

 

Enligt Widegren och Jourak (2011, ss. 623-628) är RETTS uppbyggt på olika färger 

som bestämmer allvarlighetsgraden på patientens tillstånd utifrån vitalparametrar såsom 

andningsfrekvens, temperatur, hjärtfrekvens, syremättnad samt medvetandegrad. Vidare 

kategoriserar RETTS utifrån kontaktorsak och/eller huvudsymtom, Emergency 

Symtoms and Signs (ESS). Vitalparametrar och ESS ligger till grund för triagering där 

fyra prioriteringskategorier används. Röd och orange prioritet innebär att patienten 

behöver läkarbedömning omgående, medan gul och grön prioritet visar att patienten kan 

vänta på läkarbedömning (Widegren & Jourak, 2011, ss. 623-628). 
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Svårigheter i bedömning 

Att göra en patientsäker bedömning kan upplevas som en svår uppgift på grund av en 

ofta komplex situation där hänsyn måste tas till patientens symtom, medicinska tillstånd 

och individuella behov samtidigt som följsamhet till behandlingsriktlinjer är viktigt. Det 

kan även upplevas problematiskt om patientens autonomi är påverkad, om patienten till 

exempel inte kan förmedla sig, utmaningen blir då stor när det gäller att göra en 

bedömning samt ge ett professionellt omhändertagande (Beillon  2010, Suserud och 

Svensson 2009, s. 210). Detta styrker också Andersson Hagiwara et al. (2014) i sin 

studie där han påtalar att det största hotet mot patientsäkerhet troligtvis är svårigheter i 

den prehospitala bedömningsprocessen, trots användandet av kliniska riktlinjer.  

 

Ambulanssjuksköterskan kan även uppleva svårigheter i sin bedömning i situationer där 

det inte finns en given lösning. Det kan vara patienter som uppträder aggressivt, har en 

speciell problematik eller andra tecken på lidande och ohälsa. Då att lindra och bota 

patientens plågor är önskvärt, är det viktigt med medicinsk kunskapsutveckling och 

riktlinjer inom område för att känna trygghet (Dahlberg och Segesten 2010, s. 164). 

 

I begreppet vård på plats finns ingen standard eller behovskriterier beskrivna. Detta 

styrker Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg (2007, ss. 151-156) som beskriver att i vissa 

delar av landet finns stora brister samt otydliga kriterier kopplat till riktlinjer gällande 

vilka patienter som är i behov av ambulanssjukvård eller inte. Alla patienter bedöms 

utifrån vitalparametrar, samverkan och social situation. I bedömningen är det viktigt att 

reflektera och kontinuerligt omvärdera patientens tillstånd eftersom det finns en risk att 

patienten blir underprioriterad om bedömning endast baseras på mätvärden från de 

första vitalparametrarna. Denna reflektion ska baseras på helhetsbilden av patienten och 

tillsammans med vitalparametrar kan ambulanssjuksköterskan dra slutsatser utifrån 

symtom och tecken (Nyström & Herlitz, 2009, ss. 13-22).  

 

Beslutsstöd 

Inom ambulanssjukvården finns det dokumenterade beslutsstöd i form av 

behandlingsriktlinjer. Detta beslutstöd ska hjälpa ambulanssjuksköterskan att verka för 

ett systematiskt omhändertagande av patienten, enligt Hagiwara och Wireklint 

Sundström (2009, ss. 117-145). Dessa riktlinjer ska ej anses vara någon lärobok eller 

uppfattas som heltäckande för alla skador och sjukdomar som ambulanssjuksköterskan 

kan komma i kontakt med. Det är bra med hjälpmedel och riktlinjer för att göra en 

patientsäker bedömning, men viktigast är ändå den kliniska bedömningen i det unika 

vårdmötet med patienten. Då det kan finnas svårigheter i den prehospitala miljön måste 

alltid det svåra i situationen som uppstår, ses och sättas in i sitt totala sammanhang 

(Widegren & Jourak, 2011 ss. 623-628, Gunnarsson och Stomberg Warren 2009, ss. 83-

89).  

 

Behandlingsriktlinjer ökar patientsäkerheten och skapar följsamhet i rutiner, samt 

minimerar risken för ambulanssjuksköterskan att ta fel beslut i sitt arbete med patienten. 

Det är samtidigt viktigt för den oerfarna ambulanssjuksköterskans kliniska bedömning 

om det finns hjälpmedel att neutralt bedöma patienten (Andersson  Hagiwara, 
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Henricsson, Johnsson & Suserud 2010, ss. 319-329). Andersson Hagiwara, Suserud, 

Andersson-Gare, Sjökvist, Henricsson & Johnsson (2014) beskriver i sin studie ett 

utvecklat datoriserat beslutstöd som bygger på att ambulanssjuksköterskan följer en 

strukturerad beslutsprocess prehospitalt. Vitalparametrar kontrolleras såsom cirkulation, 

vakenhet och andning vilket skrivs in i en dator, därefter ges råd utifrån vad resultatet 

från datorn ger. Stödet kommer att visa differentialdiagnoser vilket kan underlätta och 

öka tryggheten för ambulanssjuksköterskan i att utföra en patientsäker bedömning, ge 

vård på plats samt bedöma vårdnivå. Detta anser Andersson Hagiwara, Sjökvist, 

Lundberg, Suserud & Henricsson (2014, ss. 145-153) minskar risken för 

felbedömningar och vårdlidande av de skadade och svårt sjuka, vilket är det stora hotet 

mot patientsäkerheten i ambulansen. 

  

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet handlar i första hand om att förhindra och skydda patienten mot 

vårdskada. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) innebär vårdskada att en patient 

drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom. Det gäller även 

dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Enligt 

Dahlberg & Segesten (2010, s. 122) är det viktigt att den som vårdar upplever vårdmiljö 

och vårdande som något positivt.  

 

Om ambulanssjuksköterskan känner sig utsatt, vilket kan innebära hotfulla patienter och 

att uppleva ohälsa eller otrygghet i sin arbetssituation, kan det innebära konsekvenser 

för patientsäkerheten genom att ambulanssjuksköterskan gör medicinska misstag i sin 

bedömning. I samband med medicinsk bedömning måste ambulanssjuksköterskan ha ett 

öppet förhållningssätt samt ett etiskt patientperspektiv vilket kan innebära att patienten 

har önskemål om en specifik vårdenhet eller motsätter sig den medicinska vård som 

ambulanssjuksköterskan erbjuder. Detta betyder att patientens utökade rättigheter av 

delaktighet i sin vård är en aspekt som kräver adekvat kompetens i det prehospitala 

vårdmötet och om det ej är uppenbart obehövligt ska patienten snarast få en bedömning 

av sitt hälsotillstånd (SFS 2014:821, SFS 2010:659). 

 

Det ingår i ambulanssjuksköterskans arbete att göra bedömning enligt 

behandlingsriktlinjer samt ge vård på plats om tillståndet kräver. Det är viktigt att 

journalföra varje utförd bedömning och åtgärd, även då inte patienten medföljer. Detta 

ska stärka patientsäkerheten då journalen är individuell och ska överensstämma med 

verkligheten samt innehålla all information som krävs för att bedriva en god och patient 

säker vård (SFS 2008:355). 

 

Lokala behandlingsriktlinjer 

Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen styrs av landstingets 

behandlingsriktlinjer (RIR, 2012:20). Lokala behandlingsriktlinjer inom Nu-sjukvården 

är utarbetade av ambulansläkaren samt två anestesisjuksköterskor. Från och med år 

2013 kan ambulanssjuksköterskan bedöma lämplig vårdnivå för patienten och dennes 

behov. Önskas stöd i bedömning kan läkare på akutmottagning på Norra Älvsborgs 

Länssjukhus (NÄL) kontaktas (Västra Götalandsregionen, Behandlingsriktlinjer 2015). 
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Enligt behandlingsriktlinjen Prehospital bedömning av vårdnivå och färdsätt (kap.1: 20, 

2015) beskrivs följande: prehospital bedömning av vårdnivå innebär att 

ambulanssjuksköterskan efter kontroll av vitala parametrar såsom: a) Reaction Level 

Scale (RLS), b) andningsfrekvens c) syremättnad (SpO2) d) blodtryck e) pulsfrekvens, 

kroppstemperatur, blodsocker (p-glucos), elektrokardiografi (EKG) samt triagering 

enligt RETTS, kan göra en egen värdering av patientens vårdbehov. Syftet är att 

bedöma det prehospitala tillståndet för patienterna och hitta rätt vårdnivå. Eftersom 

ambulanssjuksköterskan kan göra en värdering på egen hand eller i samråd med läkare 

kan detta innebära att vissa patienter kan vänta med att söka vård tills nästa dag.  

 

Ambulanssjuksköterskan dokumenterar alla patientkontakter i journalsystemet 

Ambulink. Det finns krav på vad som ska finnas med i dokumentationen: 

1) Underlag för bedömning av vårdbehovet och vilken typ av vårdinsats som är 

diskuterad med patienten.  

2) Vilken vårdinsats som har kommit överens om med patienten, vid rådgivning 

dokumenteras läkarens namn (Västra Götalandsregionen, Behandlingsriktlinjer - 

Prehospital bedömning av vårdnivå och färdsätt, kap.1:20, 2015). 

 

Det kan uppstå situationer då det saknas riktlinje för just det problemet 

ambulanssjuksköterskan står inför och då förutsätts ambulanspersonalen lösa 

situationen på ett professionellt sätt, vilket kan innebära handräckning av annan 

ambulans, polismyndighet eller mobil psykiatrisk enhet. Syftet med 

ambulansinstruktionen är att den ska vara ett stöd för ambulanspersonalen i arbetet med 

att hitta rätt vårdnivå för patienterna (Västra Götalandsregionen, Behandlingsriktlinjer, 

2015). 

  

Patientens förväntningar på ambulanssjukvård 

Enligt Ahl, Nyström & Jansson (2006, ss. 11-19) är det inte lätt för patienten att ta 

beslut om att ringa ambulans, men efter funderingar tycker ibland patienten att det kan 

vara enda alternativet då även oro och ångest förekommer, vilka ofta är övergående när 

ambulanspersonalen framkommer. Det finns patienter som också förväntar sig att bli 

transporterad direkt till sjukhuset och inte bli medicinskt behandlad i hemmet (Ahl et al. 

2006, ss. 11-19). Enligt Dahlberg & Segesten (2010, ss. 170-171) upplevs det att 

patienten ibland vill veta vad som har föranlett sjukdom eller tillstånd, men vill inte ha 

en färdig diagnos av ambulanssjuksköterskan utan hellre veta på vilket sätt denne kan 

bli bra igen. En del av patienterna i studien menar att de aldrig tänkt på att ringa 

ambulans om det inte var helt nödvändigt. Men när ambulansen ändå är där, ses 

ambulansen som ett snabbt och tryggt transportmedel för att komma till sjukhus, då 

behöver patienten inte heller belasta vänner eller anhöriga med att köra (Ahl et al., 

2006).  

  

Annan vårdnivå 

Då patienter med stort vårdbehov ökar behövs ett utökat samarbete för ambulansen med 

kommun, landsting och primärvård. Ett utökat samarbetet kan innebära ökad 

vårdkvalitet, tidsvinster och optimalt utnyttjande av de olika vårdnivåer som finns 

(Wireklint Sundström, Sjöstrand och Vicente, 2009, ss. 60-63). Det finns inom vissa 
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landsting vårdprocesser för de äldre patienterna så att dessa slipper transporteras till 

akutmottagningen. Ett exempel på detta är Nacka närsjukhus där det finns specialiserad 

geriatrisk vård. Där kan ambulanssjuksköterskan efter att ha bedömt patientens 

vårdbehov ta kontakt med en geriatrisk vårdavdelning angående direktinläggning för 

äldre sjuka (Vincente, Castren, & Wireklint Sundström, 2013, ss. 1-9). Författarna 

upplever att problem ändå kan uppstå när dessa äldrevårdsavdelningar blir överbelagda 

och inte kan erbjuda vård för alla behövande, det finns också begränsad tillgång till 

liknande. I Västra Götalandsregionen finns liknande system med lokala lösningar för 

direktinläggning på till exempel Medicinsk Äldrevårdsavdelning (MÄVA) på 

Uddevalla sjukhus, dit ambulanssjuksköterskan kan ringa angående förfrågan om plats 

(Västra Götalandsregion, behandlingsriktlinjer och beslutstöd, 2015). 

 

Norberg, Wireklint Sundström, Christensson, Nyström & Herlitz (2015, ss. 311-317) 

har i en retrospektiv studie från 2011 undersökt ett antal patienter som kunnat få 

behandling på vårdcentral istället för akutmottagning. Studien omfattar 2703 patienter 

som under ett år åkt ambulans i Västra Götalandsregionen. Av dessa hade 462 patienter 

eller 16 % kunnat få adekvat hjälp på sin vårdcentral. De vanligaste symtomen 

patienterna sökte för var: infektioner, ryggsmärtor, bröstsmärtor, yrsel och andnöd. I 

studien visar det att yngre personer som använde sig av ambulans och akutsjukvård, 

mycket väl hade kunnat vända sig till en vårdcentral då de i största allmänhet hade mer 

frånvaro av sjukdomar, såsom exempelvis hjärtsjukdom, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) och cancersjukdom (Norberg et al., 2015, ss. 311-317). 

Följdaktligen är det fel att använda sig av ambulans för enkla åkommor, med vilka 

menas att inte vara i behov av medicinsk vård eller vårdpersonal som övervakar 

tillstånd, eller planerade transporter mellan vårdenheter där det finns möjlighet till andra 

transportsätt, då detta innebär att någon med stort ambulansbehov kan få vänta (Suserud 

& Svensson, 2009 s. 32). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet ambulansuppdrag har de senaste åren ökat och lagstiftningen som påverkar  

ambulanssjukvården förändrats. Detta ställer nya krav på ambulanssjuksköterskans 

förmåga att på ett patientsäkert sätt bedöma patienters vårdbehov vid vård på plats och 

bedömning av vårdnivå. Att bedöma en patients vårdbehov är avgörande för att 

patienten ska prioriteras rätt och få den vård och behandling som patientens 

hälsotillstånd kräver. Ofullständiga bedömningar kan leda till att patientsäkerheten 

äventyras och att patienten utsätts för ett vårdlidande. För att genomföra patientsäkra 

bedömningar förutsätts det att ambulanssjuksköterskan har nödvändig kompetens. 

Därtill förutsätts det att ambulanssjuksköterskan även ges olika former av stöd såsom 

riktlinjer och beslutstöd. Det finns studier som undersökt bedömning och beslutsstöd 

inom ambulanssjukvården men det finns kunskapsluckor avseende 

ambulanssjuksköterskans upplevelser vid bedömning av vårdnivå, vård på plats och 

aktuella beslutsstöd. Dessa kunskapsluckor önskar aktuell studie att fylla och därmed 

bidra till utvecklingen av ambulanssjukvården gällande patientsäkra bedömningar. 
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SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelser av patientsäkra 

bedömningar avseende vård på plats och bedömning av vårdnivå. 

 

 

METOD 

Kvalitativ ansats  

För att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av patientsäkra bedömningar, 

vård på plats och bedömning av vårdnivå prehospitalt, genomfördes en kvalitativ 

intervjustudie med semistrukturerade frågor. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 148) 

kan intervjuer ge information om informanters upplevelser med fokus på ett 

problemområde. Enligt Kvale (1997, s. 34) är den kvalitativa forskningsintervjun 

ämnesorienterad och av intresse för både författare och informant. Denna studie 

genomfördes utifrån informanternas upplevelser och erfarenheter och författarna har 

analyserat intervjumaterialet utifrån induktiv ansats och fokuserat på det manifesta 

innehållet, enligt Graneheim & Lundman (2003). 

Urval 

Studiens urval bestod av ambulanssjuksköterskor från NU-sjukvårdens 

ambulansverksamhet. En ambulanssjuksköterska från vardera av NU-sjukvårdens sex 

områden var önskvärd. Författarna hade inga specifika tankar gällande ålder men ansåg 

att ambulanssjuksköterskorna skulle vara fördelat på hälften män och hälften kvinnor 

om möjligt. Det fanns inte krav på att ambulanssjuksköterskorna som informanter skulle 

ha någon specialistutbildning inom anestesisjukvård, intensivvård eller 

ambulanssjukvård.  

 

Inklusionskriterier för att delta i studien var ambulanssjuksköterskor med minst två års 

erfarenhet med att bedöma patienter prehospitalt inom ambulanssjukvården samt 

pågående anställning inom någon av NU-sjukvårdens ambulansområden. 

Ambulanssjuksköterskorna kontaktades via telefon och tillfrågades om deltagande i 

studien. Totalt deltog åtta informanter, varav två var provintervjuer. Provintervjuerna 

inkluderades i studien varvid antalet informanter blev åtta.  

Datainsamling 

Utifrån studiens syfte konstruerades initialt en intervjuguide med tre frågeställningar. 

Organisationens tillsynsläkare och verksamhetschef kontaktades angående information 

om studien samt dess innehåll, metodval och syfte. Därefter fick författarna klartecken 

och ett skriftligt godkännande erhölls (bilaga1). Ambulanssjuksköterskorna kontaktades 

via telefon där författarna presenterade sig och beskrev sin studie och syftet med denna. 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker att beskriva och förstå teman och innebörden 

av vad informanten säger och även beskrivningar av specifika situationer och 

handlingar (Kvale 1997 s.34). Författarna ställde frågan om intresse fanns av att delta i 

studien. Om informanterna visade intresse och svarade ja, bestämdes plats och tid för 

intervjuerna. Informanterna fick innan intervjun läsa igenom forskningsinformation, 
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ställa frågor samt skriva på samtyckeformulär, vilket kopierades varav författare och 

informant behöll varsitt exemplar (bilaga 2).  

Intervjufrågor som ställdes var:  

-Kan du beskriva vad en patientsäker bedömning innebär för dig?  

-Beskriv vård på plats? 

-Hur bedömer du lämplig vårdnivå?  

 

Följdfrågor exempelvis såsom: -Hur tänkte du då? - Kände du dig trygg i dina beslut? 

samt finns det något du saknar vid bedömning, ställdes. Författarna försökte fånga 

informanternas svar och upplevelser, för att svara på syftet.  

 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och ägde rum på ostörd plats på 

arbetsplatsen eller hemma hos författare där en informant i taget intervjuades i 35-55 

minuter, samtidigt som intervjun spelades in med bandspelare fördes anteckningar av 

författaren vid sidan om. Intervjun transkriberades ordagrant. Enligt Forsman, 

Gustavsson, Ehrenberg, Rudman & Wallin (2009, ss. 1195-1206) kan informanter 

störas i sina svar då författaren antecknar under tiden. Författarna valde att bortse ifrån 

det då anteckningar användes som stöd när det gällde att fånga följdfrågor. 

  

Kvalitativ innehållsanalys 

Författarna använde kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim & 

Lundman (2003). Författarna läste noggrant igenom intervjumaterialet flertalet gånger 

för att få en helhetsförståelse och sammanhang av datans innebörd. Därefter togs 

meningsenheter ut som motsvarade studiens syfte. Totalt identifierades 374 

meningsenheter ur den transkriberade texten som var relevanta för frågeställningarna. 

Efter ytterligare sortering återstod 260 meningsenheter som direkt svarade mot syftet. 

Flertalet lika meningsenheter sorterades bort och samlades till en innan kodningen. 

Meningsenheterna skrevs ut på papper för att sedan klippas och läggas ut på en stor yta 

och flyttas runt för att samla de som hörde ihop. När meningsenheterna efter upprepade 

omflyttningar upplevdes klara, skrevs dessa in i ett nytt dokument och kondenserades 

till koder. Koder skapades innehållande de meningsenheter som hade samma mening. 

Utifrån koderna formades underkategorier och efter ytterligare abstraktion formades 

kategorier (Lundman & Hällman Graneheim 2012, ss. 187-201). 
 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Försöker tänka systematiskt 
för att inte missa något. Tror 

det blir mer patientsäkert om  

man är systematisk. 

Arbetar systematiskt för att 
inte missa något, för 

patientsäkerheten 

Att göra en patientsäker 
bedömning 

Bedömning 

Kanske gör och tänker mer 

hemma hos patienten vid vård 

på plats än då jag tar med 
patienten. 

Gör och tänker mer vid vård 

på plats 

Att vårda på plats Vård på plats 

                                                                               

Etiska övervägande 

Denna studie genomfördes på högskolan i Borås. Enligt etikprövningslagen (SFS 

2003:460) behövdes ingen prövning hos forskningsetiska granskningsnämnden för 

examensarbeten på avancerad nivå. Förfrågan angående tillstånd att söka informanter 
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för att göra en studie skickades till berörd verksamhetschef inom ambulansen i NU-

sjukvården. Studien genomfördes i enlighet med Vetenskapsrådet (2009) etiska 

principer vilka beskriver fyra betydelsefulla krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De forskningsetiska principerna 

uppmärksammades genom att informanter kontaktades via telefon och informerades 

muntligen om studiens syfte och att allt i studien var frivilligt, samt att de kunde avsluta 

sin medverkan när helst de önskade. Informanterna fick även skriftlig information. 

Därefter skrevs ett informerat samtycke där informanten godkände sin medverkan i 

studien (SFS 2008:192). All information och uppgifter om informanterna behandlades 

konfidentiellt, vilket innebär att obehöriga ej kan ta del av dem, i enlighet med 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och (Vetenskapsrådet 2009). Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter om informanterna endast får användas för det avsedda 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2009). 

 

Förförståelse 

Enligt Malterud (2011, ss. 48-49) kan förförståelse vara en viktig del när det gäller 

motivation till att börja forska kring ett specifikt tema, det kan liknas vid ett bagage fyllt 

med erfarenheter, hypoteser samt yrkesmässiga perspektiv. Det kan dock vara så att 

forskarna behöver avbryta om svårigheter att se framåt längs vägen uppstår, om de bara 

ser det som bärs med sig i bagaget. Förförståelse är den bild som fenomenet visar och 

som författarna önskar att undersöka. Detta inkluderar även förutfattade meningar, 

teoretisk kunskap och våra tidigare erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2003, ss. 105-

112). Författarna i denna studie har erfarenhet av ambulanssjukvård och arbetar inom 

organisationen var i denna studie har genomförts. Det kan finnas både fördelar och 

nackdelar med förförståelse. Fördelar kan vara att författarna har god kunskap och 

erfarenhet av ämnet, vilket kan ge ökad förståelse. Nackdelar kan vara de samma, vilket 

innebär att svårigheter upplevs i mottaglighet vad gäller ny kunskap.  

 

 

RESULTAT 

Studiens resultat belyser ambulanssjuksköterskans upplevelser av patientsäkra 

bedömningar vid bedömning av vårdnivå och vård på plats indelat i fyra kategorier och 

dess underkategorier (tabell 2). Underkategorierna förstärks med citat från 

ambulanssjuksköterskorna. Intervjuer av åtta ambulanssjuksköterskor med olika 

utbildning, erfarenhet och områdestillhörighet genomfördes. Tre män och fem kvinnor 

deltog varav tre var under pågående specialistutbildning till ambulanssjuksköterska, en 

specialistutbildad ambulanssjuksköterska, en grundutbildad sjuksköterska samt 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom anestesi, intensivvård och distrikt. 

Ambulanssjuksköterskorna var mellan 27 och 57 år med medianvärde 42.5 år. År som 

sjuksköterska varierade mellan 3-23 år med medianvärde 10.5 år. År i ambulansen 

varierade  mellan 2-24 år med medianvärde 5 år. Minst en ambulanssjuksköterska från 

vardera av NU-sjukvårdens samtliga sex områden; Bohus Norr, Bohus Väst, Dalsland 

Norr, Dalsland Södra, Trestad Väst samt Trestad Öst deltog. Samtliga 

ambulanssjuksköterskor i studien är vana att bedöma patienters vårdnivå utifrån 

befintliga behandlingsriktlinjer. 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 

 

Vård på plats 

 

Att vårda på plats 

Ambulanssjuksköterskans definition av 

vård på plats 

Vilka vårdas på plats 

 

 

 

Relationens betydelse 

 

 

 

Relationen med patienten 

Relationen med anhöriga 

Relationen med kollegan 

Samverkan 

 

 

 

Stöd 

 

 

 

Varierande upplevelser av stöd 

Varierande upplevelser av trygghet 

 

 

Bedömning 

 

Att göra en patientsäker bedömning 

Svårigheter vid bedömning 

Att bedöma vårdnivå 

 

 

 

Vård på plats  

Ambulanssjuksköterskornas upplevelser av vård på plats beskrivs i underkategorierna: 

Att vårda på plats, Ambulanssjuksköterskans definition av vård på plats och Vilka 

vårdas på plats. 

 

Att vårda på plats 

Vid insats på plats, eller vård på plats, upplevs det som viktigt att vara noggrann i sin 

bedömning, undersökning samt att ha läkarkontakt, då det inte är någon som tar över 

vården, som exempelvis då patienten lämnas på akutmottagningen. Det framkommer att 

man gärna tänker igenom ytterligare en gång, samråder med sin kollega eller annan 

vårdinstans och även ibland gör mer än de gångerna man tar med patienten. Vid de 

tillfällen patienten har triagerats högre enligt RETTS men ändå lämnats hemma, har 

kontakt initierats med annan vårdinstans. Det framkommer även att dokumentationen är 

extra viktigt vid de tillfällen då patienter lämnas hemma. Ambulanssjuksköterskorna 

betonar att magkänslan måste kännas bra och att det är betydelsefullt att patienten 

känner sig nöjd och trygg vid de tillfällen patienten vårdas på plats och gärna har någon 

anhörig som stöd. Funderingar kring vad som händer efter man lämnat patienten 

beskrivs och en rädsla att det ska hända dem något. Även känslor av att aldrig känna sig 

helt trygg med att vårda på plats uttrycks. En anledning till att vårda på plats uttrycks 
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som att det kan vara bättre för patienten än att åka till sjukhus, många gånger av 

medkänsla. Både muntlig och skriftlig information anses som viktigt för att patienten 

ska känna sig trygg att vårdas på plats, i en ofta för denne, stressig situation. 

Information och råd skrivs ner för att underlätta för minnet. Information ges även om att 

de ska återkomma om akut behov uppstår.  
 

Många säger ju lämna hemma men det är ju inte bara att vi lämnar någon 

hemma utan, det är inte alltid vi ger någon direkt vård på plats heller men 

det blir i alla fall en bedömning.  

 

Min magkänsla använder jag mig mycket av innan jag lämnar hemma 

eller vårdar på plats. Det måste kännas bra, att man inte känner sig 

osäker, det måste kännas bra hela vägen. 
 

Ambulanssjuksköterskans definition av vård på plats 

Att vårda på plats beskrivs att innefatta mycket men inte alltid så konkreta saker. Enligt 

ambulanssjuksköterskorna innebär vård på plats att bedöma och utesluta något 

allvarligt, om patienten kan avvakta med att söka vård och att ge den vård som behövs 

för att kunna lämna patienterna i hemmet, att de inte är i behov av ytterligare vård än det 

som finns behov av där och då eller att inte ha något vårdbehov alls. Någon anser att det 

innebär att inte ta med dem, medan någon annan menar att det innebär att förbereda 

patienten inför transport. Vård på plats beskrivs vidare som att kunna ge egenvårdsråd, 

hänvisa till annan vårdinstans eller annat transportsätt.  
 

Vård på plats innebär att det är bättre att hjälpa patienterna i hemmet än 

att köra dem till något ställe dit de inte behöver åka. Att man kan bedöma 

dem och utesluta något allvarligt så de kan stanna kvar hemma eller 

hjälpa dem med det de behöver med en gång. Det kanske är bättre för 

patienten att vara kvar hemma och att man kan lösa det på plats. 
 

Vilka vårdas på plats 

Det framkommer att en stor del av ambulansärendena ambulanssjuksköterskorna får kan 

vårdas på plats och att fler patienter säkerligen kan vårdas hemma eller hänvisas än vad 

som görs idag. De upplever att patienterna kan söka för nästan vad som helst och 

personer med sociala problem, missbruksproblematik,  psykisk ohälsa och oro är mer 

frekvent representerade. Vidare beskrivs känslor av att sällan ha de uppdrag som hör till 

ambulansuppdraget och att det många gånger är fel att de påkallat ambulans då ofta 

inget vårdbehov föreligger. Även patienter med kärlkramp, krampanfall, feber och 

diabetes är vanligt förekommande. Patienter inskrivna i hemsjukvård, personer med 

smärtproblematik,    personer med astma som blivit bättre efter inhalation och de med 

små skador och sår som kan läggas om tillhör även de gruppen av individer som kan 

vårdas på plats. Det beskrivs även att det finns personer som inte hör hemma någonstans 

som då blir ambulansens ansvar, ofta personer med social svikt med en ohållbar 

livssituation. 
 

Patienter som med ganska stor säkerhet inte blir inlagda eller där man 

kan lösa det bättre hemma. Då lägger jag nog hellre mer tid i hemmet och 

försöker lösa det till något som kan bli bättre. 
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Relationens betydelse  

I kategorin beskriver ambulanssjuksköterskorna relationens betydelse vid bedömning av 

vårdnivå och vård på plats utifrån fyra underkategorier: Relationen med patienten, 

Relationen med anhöriga, Relationen med kollegan samt Samverkan. 

 

Relationen med patienten 

Bemötandet framkommer som en viktig aspekt i relationen med patienten. Att vara 

lugn, att se patienten, att patienten är nöjd och känner sig trygg och att det blir ett bra 

möte. En bra relation påverkar vilken information patienten lämnar vilket i sin tur kan 

vara betydande i bedömningen. Patientens förväntningar kan påverka relationen och 

ibland kan de bli besvikna om bedömningen blir att vård på plats eller hänvisning kan 

ske. En del patienter kan stå färdigpackade och bli förvånade att 

ambulanssjuksköterskan önskar göra en bedömning. Det kan även skapa en besvikelse 

och upplevas eländigt att inte få komma direkt in i ambulansen eller åka till sjukhus då 

de klätt sig och beställt en ambulanstransport. Kraven hos de yngre upplevs ha ökat och 

de önskar vård skyndsamt och kan vara ifrågasättande om de inte får det. Att patienten 

upplever trygghet, känner sig nöjd och mår bra anses som viktigt i relationen. 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de fixar och trixar för patientens skull. Även att 

informera hur vårdkedjan fungerar. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de tar sig 

tid för och önskar göra det bästa för patienten utifrån dennes önskemål och behov. I 

relationen med patienten framkommer även att det kan uppstå svårigheter med patienter 

som talar ett annat språk och är från en annan kultur och inte insatta i hur vårdsystemet 

fungerar. Språket och att förklara så de förstår anses viktigt i relationen med alla 

patienter. Det är inte alltid anhöriga och patienterna var överens och 

ambulanssjuksköterskorna försöker då vara tydliga med att patientens vilja går först. 

Ambulanssjuksköterskorna anser att det inte är deras sak att neka en patient att åka med 

och tar inte strid för att lämna hemma. Vid de tillfällen diskussion uppstår underlättar ett 

bra bemötande, att vara trevlig och förstående. Däremot upplevs det sällan uppstå 

problem och de flesta accepterar att ambulanssjuksköterskan önskar undersöka och göra 

en bedömning.   
 

Det viktigaste i relationen är att patienten mår bra och att patienten blir 

nöjd med beslutet, att patienten känner sig trygg. Jag brukar säga till 

patienten att vi inte är längre bort än 112.  

 

Bemötandet är en jättestor fråga. Det påverkar så mycket av vad jag får 

för information så jag kan göra min bedömning och för att få ett bra möte. 
 

Relationen med anhöriga 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att det oftast är med anhöriga som oenighet kan 

uppstå vid bedömning eller hänvisning av vårdnivå eller transportsätt. Patienter och 

anhöriga kan ha olika syn och reaktion på detta. Det framkommer att det finns tillfällen 

då anhöriga inte mäktar med hemsituationen och på grund av det vill att patienten ska 

åka in till sjukhus. Anhöriga till utländska patienter önskar många gånger att 

ambulansen ska ta över och på grund av språkförbistringar kan det vara svårt att lämna 
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hemma. Vidare upplevs relationen med anhöriga som bra och viktig då det är de som tar 

hand om patienten i de fall patienten behöver stöd hemma.  
 

Det blir problem när patienten, eller när framför allt anhöriga har ringt 

och fått för sig att patienten ska in till sjukhus. De har ringt ambulans för 

att de har bestämt att patienten ska in. Så kommer jag och säger att det 

inte behövs om patienten inte vill. Patienten är nöjd men man behöver 

diskutera med anhöriga. 
 

Relationen med kollegan 

I relationen med sin kollega beskrivs varierade upplevelser. Att känna stöd från sin 

kollega anses som en trygghet. Det beskrivs även att det kan vara både tryggt och 

otryggt att arbeta med en annan ambulanssjuksköterska alternativt 

ambulanssjukvårdare. Någon ambulanssjuksköterska känner sig jämställd med 

ambulanssjukvårdarna på dennes station men föredrar därutöver att arbeta tillsammans 

med en annan ambulanssjuksköterska. Vidare framkommer att upplevelser av stöd kan 

bero på vem man arbetar med, hur väl man känner varandra och vad denne har för 

erfarenhet. Det anses som lättare att diskutera med en kollega som är mer erfaren. Det 

framkommer svårigheter att arbeta med nya ambulanssjuksköterskor utan erfarenhet och 

med någon som inte respekterar den mer erfarnes kunskap. Upplevelser av att påverkas 

av sin kollega beskrivs och att ibland känner press från sin kollega att lämna patienter 

hemma medan vid andra tillfällen inte påverkas av kollegan utan bedömer till patientens 

bästa. Som ny ambulanssjuksköterska föredras att arbeta med en annan 

ambulanssjuksköterska men med erfarenheten blir man mer oberoende och teamet kom 

att bli det viktigaste. 
 

Det är både och att jobba med sjuksköterska kontra ambulanssjukvårdare 

– man bollar ju liksom frågan med bägge. Det kan vara både tryggt och 

otryggt att jobba med annan sjuksköterska. Om jag är ensam 

sjuksköterska är det ju jag som har det medicinska ansvaret och jobbar 

utifrån mitt arbetssätt och anamnes. 

 

Samverkan 

Samverkan med andra instanser kan variera beroende på ambulanssjuksköterskans 

erfarenhet och kunskap om möjliga samverkansmöjligheter. Ambulanssjuksköterskorna 

försöker vid de tillfällen som behov uppstår att samverka med och om möjligt hänvisa 

till lämplig instans. Ambulanssjuksköterskorna beskriver samverkan med flertalet 

instanser, såsom psykiatri, kommunal hälso- och sjukvård, vård- och jourcentral, 

larmcentral, sjukvårdsupplysning och socialtjänst. Samverkan med de olika instanserna 

varierar men upplevs som önskvärd. Det framkommer önskemål om ett ökat samarbete 

med, stöd av och resurser till primärvården. Bra kontakt, bättre samarbete och mer stöd 

från distriktsläkarna på vårdcentralen efterfrågas. Det uppfattas som att vissa 

distriktsläkare inte vill ta emot hänvisade patienter och ibland känner 

ambulanssjuksköterskorna sig motarbetade av vårdcentralen. Överlag upplevs ett bra 

bemötande från jourcentralen. Ambulanssjuksköterskorna önskar att hänvisa fler 

patienter men upplever att det inte går i den utsträckning de önskar. Samverkan med den 

kommunala hemsjukvården och hemtjänsten anses värdefull men även där finns det 
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önskemål och behov av ett utökat samarbete. Hemsjukvården ställer ofta upp och kan 

göra tillsynsbesök hos patienter med till exempel vårdplaneringsbehov. Mer stöd för att 

patienter ska kunna vårdas i hemmet i större utsträckning efterfrågas. Det framkommer 

varierande erfarenhet av samverkan med medicinrådgivning och det nästintill saknas 

stöd från kirurgrådgivningen. Funderingar framkommer kring vad larmcentralen skickar 

och sjukvårdsupplysningen hänvisar akut. Flertalet ambulanssjuksköterskor beskriver 

att det skapar en frustration att patienten blivit lovad en ambulans och 

ambulanstransport till akuten vilket i sin tur skapar hinder i att få göra en bedömning. 

Även avsaknad av andra transportmöjligheter påverkar då man vid tillfällen fått köra 

patienter på grund av det.  
 

Sedan hade man ju önskat kanske mer att vårdcentralen kan göra mer, ha 

bredare tillgång till olika saker att utföra. Mer resurser i hemtjänst och på 

vårdcentralen så man slipper det här, att köra in dem så mycket. 

 

Dessutom har ju patienten blivit lovat en ambulans, det skapar en väldig 

frustration, svårt. De förväntar sig när de har ringt 1177 och/eller SOS att 

de snabbt får en ambulans så man kan åka till sjukhus. 

 

Stöd 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver upplevelsen av stöd vid bedömning av vårdnivå 

och vård på plats i två underkategorier: Varierande upplevelser av stöd och Varierande 

upplevelser av trygghet. 

 

Varierande upplevelser av stöd 

Varierande åsikter angående stöd vid bedömning av vårdnivå och vård på plats 

framkommer. Ambulanssjuksköterskorna känner sig både nöjda och missnöjda med 

riktlinjerna. Det framkommer att riktlinjerna upplevs frikostiga, att de fungerar 

tillsammans med erfarenhet och klinisk blick, att det är tryggt att göra som man är 

tillsagd samt att det är patientsäkert med framarbetade riktlinjer och att riktlinjer och 

utrustning är tillräckliga för en första bedömning och insats. Även upplevelser av att 

ibland inte känna sig trygg med riktlinjerna, att de behöver förnyas och inte är 

tillräckliga beskrivs. Ambulanssjuksköterskorna anser att det behövs bättre riktlinjer på 

vilka som får vårdas på plats, arbetssätt vid vård på plats och bedömning av vårdnivå. 

Även utbildning i detta efterfrågas. Det framkommer upplevelser av att 

behandlingsriktlinjerna är diffusa, att de inte är gjorda för att underlätta eller följas utan 

för att arbetsgivaren ska stå fri om dessa inte följs. Patientsäkerheten anses även kunna 

äventyras om riktlinjerna är luddiga samt att risk för missuppfattningar finns. En 

ambulanssjuksköterska beskriver att följsamhet till riktlinjerna ändå fått denne att bli 

ifrågasatt. Önskemål finns om nationella riktlinjer och att behandlingsriktlinjerna kan 

diskuteras och utformas med personalen. Formatet på riktlinjerna ifrågasätts och digitala 

såväl behandlingsriktlinjer som dokumentationsmöjligheter önskas. Det framkommer 

förslag på att ha behandlingsriktlinjerna i surfplattan, som ett app-system med integrerat 

beslutsstöd och riktlinjer. Formatet bidrar även till minskad användning i mötet med 

patienter då det anses klumpigt, svåröversiktligt och oprofessionellt att ta med in till 

patienten. Utöver en önskan om ett digitalt format efterfrågas fickformat. 

Ambulanssjuksköterskorna känner trygghet och stöd från ambulansöverläkare men 
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önskade mer uppbackning då de upplever att allt ansvar ligger på dem. Önskemål finns 

om att diskutera svårbedömda patientfall och även ventilera uppkomna avvikelser på till 

exempel APT. Behov av utbildning framkommer genom såväl en önskan om ett 

utbildningsrum där material ligger framme för att lätt kunna öva vid lediga stunder som 

medicinutbildning då läkemedelskunskapen anses bristfällig hos vissa medarbetare. 

Även utbildning i exempelvis auskultation efterfrågas. Brister och avsaknad av 

utbildning beskrivs. Det anses att internutbildningarna är bristfälliga och att utbildning i 

RETTS helt saknas. Även att det finns för lite kunskap om patienter med psykisk ohälsa 

framkommer. Ambulanssjuksköterskorna anser att specialistutbildning bör vara ett krav. 

Brister i journalsystem anses försvåra rätt dokumentation vilket är en säkerhet för 

patienten och ambulanssjuksköterskan. Flertalet av ambulanssjuksköterskorna önskar 

kunna ta mer prover såsom Troponin T för att påvisa om hjärtmuskelskada, blodvärde, 

hemoglobin i blod (Hb) vid misstanke om blödning och C-reaktivt protein (CRP) vid 

oklara infektionstillstånd, men känner sig annars nöjda med den befintliga 

medicinsktekniska utrustningen. 
 

Jag tycker att verksamheten ska ta ett ökat ansvar för vidareutbildning av 

sjuksköterskor. Det är ju inget krav men det borde vara.  

 

Behandlingsriktlinjer i pappersformat som jag inte brukar släpa med mig 

in och RETTS är inte alltid tillräckliga. Kan ibland känna att det blir mitt 

personliga beslut utan att jag har något att luta mig mot. Att jag har fått 

väga utan liksom att ha nåt konkret att ta på. Beslutsmässigt så. Som stöd 

alltså. För att det inte täcker. Jag tycker att vi kanske behöver ha lite 

bättre riktlinjer om vad vi får lämna hemma och vilka som ej får lämnas. 
 

Varierande upplevelser av trygghet 

Erfarenhet är ett återkommande begrepp hos samtliga ambulanssjuksköterskor. 

Beskrivningar att tryggheten med bedömningar och beslut är beroende av erfarenheten 

och att tryggheten ökar ju längre man arbetat och vilket patientflöde man haft 

framkommer. I början kunde det även finnas en osäkerhet kring behandlingsriktlinjerna. 

Yrkeskompetensen anses tillräcklig i och med erfarenheten, medan någon känner behov 

av läkarkompetens på det som man förväntas att kunna. En annan upplever varierad 

kompetens beroende på vad patienten söker för. Det anses även att kompetensen räcker 

till för att bedöma om ett tillstånd är livshotande eller inte och en känsla av att göra ett 

bra jobb. 

 

Mer trygg i min roll i och med erfarenheten. Det blir bättre ju längre man 

har jobbat. Det kanske inte handlar om hur länge man har jobbat utan 

vilket patientflöde man har med sig. 

 

 

Bedömning 

I kategorin redovisas ambulanssjuksköterskornas upplevelser av bedömningar utifrån 

tre underkategorier: Att göra en patientsäker bedömning, Svårigheter vid bedömning 

och Att bedöma vårdnivå. 
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Att göra en patientsäker bedömning  

Att arbeta systematiskt och att vara noggrann framkommer som viktigt för att kunna 

göra en patientsäker bedömning. Ytterligare faktorer som framkommer angående 

patientsäkra bedömningar är vikten av att följa behandlingsriktlinjer och RETTS, arbeta 

efter A-E, rådgiva med läkare, följa sin magkänsla samt använda sig av sin erfarenhet. 

Ambulanssjuksköterskorna anser det viktigt att ta hänsyn till patientens vitalparametrar, 

upplevelse av symtom, medicinering, omgivning samt att använda sig av hjälpmedel 

och sin kliniska blick. Även om de får en uppfattning från informationen i utlarmningen 

så bildar de sin egen uppfattning på plats och bedömer utefter det. Då 

framkörningstiden oftast är lång, kan man om man behöver, läsa på på vägen ut till 

patienten. För att göra rätt bedömning tas även hänsyn till patientens situation. I de fall 

patienten står redo att åka utanför hemmet när ambulansen anländer, är det ändå 

önskvärt att försöka få till en bedömning på plats.  

 

Patientsäkra bedömningar innebär att man tar hänsyn till alla olika, både 

vitalparametrar och patientens upplevelse av symtom, så det blir rätt 

bedömning, att man tar med alla parametrar i bedömningen och inte bara 

vitalparametrar. Kliniska bilden och användande av beslutsstöd och 

riktlinjer. 
 

Svårigheter vid bedömning 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver en svårighet i bedömningen då alla vårdtillfällen 

innebär olikheter och komplexitet. Olika faktorer som påverkar bedömningen kan vara 

att inte erhålla tillräcklig information från vårdpersonal på exempelvis boenden för att 

kunna göra en adekvat bedömning eller då patienten är själv. Patienter med psykisk 

ohälsa upplevs som svåra att bedöma. Ambulanssjuksköterskorna upplever ibland 

svårigheter då kontakt med läkare inte kan etableras eller om det finns 

språkförbistringar dem emellan. Upplevelser av rädsla för att ha gjort fel i sin 

bedömning framkommer i form av tankar om att inte vilja vakna upp mitt i natten och 

ångra sitt beslut att ha lämnat en patient hemma.  
 

Alla våra vårdtillfällen är ju olika och komplexa vilket innebär att det kan 

vara svårt att skapa en rak linje i bedömning för alla.  

 

Att bedöma vårdnivå 

Bedömning av vårdnivå beskrivs i form av att hitta rätt nivå för patientens behov av 

vård i den aktuella situationen med hänsyn till dennes livssituation och tillstånd. 

Kompetensen att bedöma om patientens tillstånd är livshotande, eller om hänvisning 

kan ske, anses tillräcklig, dock framkommer även tveksamhet till om man verkligen kan 

bedöma att patienten inte är i behov av övrig vård än akutsjukvård och om det ens ingår 

i arbetsbeskrivningen. Överlag anses att kompetensen tillsammans med riktlinjer, 

RETTS och läkarstöd räcker för att kunna göra en bedömning samt en upplevelse att de 

är bra på att göra bedömningar. I bedömningen av vårdnivå framkommer vikten av att 

ha med rätt utrustning samt att hänsyn tas till vitalparametrar, undersökningar, 

allmäntillstånd, anamnes, medicinering, triagering, och patientens önskemål, eventuellt i 

samråd med anhöriga eller vårdpersonal. Ambulanssjuksköterskorna anser att de gör 

tillräckligt om de i samråd med kollegan, läkare eller annan instans och patienten och 
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denne är nöjd. Ambulanssjuksköterskan ansvarar för bedömningen av vårdnivå, dock 

kan inte patienten tvingas till något. Det framkommer att patienter som triageras grön 

eller gul eller som inte har något vårdbehov under transporten, kan hänvisas till annan 

vårdnivå eller transportsätt. Transportsätt kan exempelvis vara taxi. 
 

Bedömning av vårdnivå innebär för mig att dels hitta rätt nivå där 

patienten får den vård som är rätt där och då. Det behöver inte bli bäst för 

att man åker till akuten utan kanske jourcentral, vårdcentral, hemsjukvård 

räcker. Att man försöker hitta den nivå som faktiskt blir bäst för patienten. 

Just att hitta den instans som är mest lämpad för den aktuelle patienten. 

Individuellt beroende på livssituation och tillstånd. 
 

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet i studien var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelse av att göra 

patientsäkra bedömningar avseende vård på plats och bedömning av vårdnivå. Initialt 

var tanken att inkludera alla ambulanssjuksköterskor inom NU-sjukvårdens 

ambulansverksamhet genom en enkätstudie för att författarna skulle få tillgång till en 

stor mängd data att bearbeta. Det diskuterades fram och tillbaka vilket metod som 

kunde passa bäst. Men då författarna sökte göra en undersökning angående upplevelse i 

ämnet togs beslut i samråd med handledaren att metoden kvalitativ innehållsanalys med 

enskilda intervjuer skulle ge en djupare förståelse i ämnet (Lundman & Hällman 

Graneheim 2012, ss. 187-201). En fördel med denna metod är att den kan behandla och 

analysera stora volymer med skriftlig text, speciellt där innehållsanalys varit ett viktigt 

sätt att tillhandahålla slutsatser om upplevelser (Elo & Kyngäs, 2007, ss. 107-115).  

Inklusionskriterier var ambulanssjuksköterska med aktuell tjänstgöring inom NU-

sjukvårdens ambulansområde sedan minst två år tillbaka. Önskemålet om jämn 

könsfördelning uppnåddes inte, däremot anser inte författarna att det påverkade 

resultatet.  

 

Författarnas val av åtta informanter kändes relevant med hänsyn till den begränsade 

tiden som var avsatt för intervjustudien (Kvale, 2014, s. 156). Före intervjun fick 

ambulanssjuksköterskorna information angående informerat samtycke vilket innebär 

konfidentialitet och vem som kommer att få tillgång till färdigt material. Efter detta 

upprättades ett skriftligt samtyckesformulär. Två provintervjuer gjordes av författarna 

för att tillsammans öva på intervjuteknik. Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 162) kan 

författaren lättare koncentrera sig på ämnet och innehållet i intervjun om man behärskar 

tekniken. Dessa två provintervjuer inkluderades i studien då de ansågs innehålla 

värdefulla meningsbärande enheter.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s. 176) ställdes övervägande inledande 

intervjufrågor, uppföljningsfrågor, strukturerade samt sonderade frågor. Vilka 

exempelvis innebar: -kan du berätta för mig…-hur menar du… -jag vill gärna fortsätta 

med…- kan du ge en mer detaljerad beskrivning av…? Författarna använde intervjuerna 
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som verktyg för att söka kunskap svarande till syftet i studien (Kvale & Brinkman, 

2014, s. 183). Författarna anser att intervjufrågorna var heltäckande för de olika 

upplevelser som kan finnas vid prehospital bedömning. Det går dock inte att utesluta att 

fler intervjufrågor eller annan datainsamlingsmetod exempelvis både kvalitativ samt 

kvantitativ metod hade kunnat visa på kompletterande och större resultat (Sandelowski, 

2000a, ss. 246-255, Lundman & Hällman Graneheim, 2012, ss. 187-212) 

 

Författarna upplevde att de tillfrågade ambulanssjuksköterskorna visade sig positiva till 

medverkan i studien. Detta styrker Kvale & Brinkmann (2014, ss. 49-50) genom 

beskrivning av en väl genomförd intervju och hur den kan vara berikande för 

intervjupersonen som kan vinna nya insikter om uppfattningen i ett ämne. Enligt 

författarna var det svårt att hitta vetenskaplig litteratur i ämnet vård på plats och en 

heltäckande definition på detta.  

 

Trovärdighet  

Studiens trovärdighet anses vara hög, då författarna är väl insatta i ämnet och varit 

noggranna i transkribering, under analysarbetet, i kodning och kategorisering och 

meningsenheternas innebörd anses bevarade (Lundman & Hällman Graneheim, 2012, 

ss. 187-201). Enligt Elo & Kyngäs (2007, ss. 107-115) kan noggrann beskrivning av 

analysarbete och urval påverka bedömningen av tolkningens giltighet men genom att 

presentera relevanta citat och utdrag från intervjutexterna ges läsaren av studien 

möjlighet att bedöma giltighet och trovärdighet. Personlig kännedom till 

ambulanssjuksköterskorna kan ha skapat en trygg intervjuperson, samtidigt som 

nackdelen kunde ha varit ett mer personligt och kollegialt samtal. Styrkan i studien 

baseras på ambulanssjuksköterskans verkliga inställning till patientsäkra bedömningar 

avseende vård på plats och bedömning av vårdbehov. Då studien är liten och författarna 

inte vana vid att göra intervjustudier kan detta sammantaget ses som en svaghet i 

studien. Författarnas förförståelse har kunnat påverka resultatet då analysarbetet alltid 

innebär en tolkning och det är svårt att vara helt objektiv. Förförståelsen behövs även 

till viss del för att kunna utföra analysarbetet (Malterud, 2011, ss. 48-49). Påverkan 

minimerades genom att författarna upprepande reflekterade över egna värderingar och 

gick igenom analysen var för sig och tillsammans.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån de fyra kategorierna Vård på plats, Relationens betydelse, 

Stöd och Bedömning. 

 

Vård på plats 

Ambulanssjuksköterskor i studien anser att specialistutbildning bör vara ett krav. I 

studien framkommer att nuvarande internutbildningarna inte anses vara tillräckligt 

kvalitetsdugliga då det saknas utbildning och diskussion angående svårbedömda 

patientfall, psykiatrisk ohälsa samt avikelserapportering. Detta styrker  Brismar (2007) 

som påtalar att behovet av kompetensutveckling är stort då nya behandlingsmetoder kan 

behöva förnyas och introduceras. För att driva denna utveckling krävs en nära dialog 

mellan ambulanssjukvården och medicinskt ansvarig för verksamheten. Med fler 
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specialistutbildade ambulanssjuksköterskor tillsammans med verksamhetens 

behandlingsriktlinjer samt läkarstöd vid behov kan det prehospitala omhändertagandet 

säkerställas (Brismar 2007). Patienter som triagerats enligt vitalparametrarna och Retts 

och efter detta inte upplevs ha något vårdbehov av ambulansen, kan hänvisas till en 

annan vårdnivå och exempelvis åka taxi eller sjuktransport dit (Widegen och Jourak 

2011, ss. 623-628). Om oenighet eller oklarheter uppstår är det viktigt med information 

till patienten och närstående som kan få hjälp med kontakt till hemsjukvård eller med att 

beställa transport och tid på exempelvis vårdcentral. Informanterna i studien beskriver 

att det finns svårigheter med att jobba i prehospitala miljöer där både patient och 

anhörig ingår eftersom man upplever olikheter och komplexitet vid många vårdtillfälle.  

Det visar även resultat i denna studie där det framgår att erfarenhet och klinisk blick är 

viktigast när det gäller för ambulanssjuksköterskan att göra patientsäkra bedömningar. 

Det påtalar Gunnarsson och Warren Stomberg (2008, ss. 83-89) i sin studie som 

beskriver vikten av arbetslivserfarenhet och förmåga att fatta adekvata beslut vilka är 

större när sjuksköterskan har lång erfarenhet jämfört med en sjuksköterska som är novis 

inom arbetet. 

 

I resultatet framkommer ytterligare faktorer som kan påverka ambulanssjuksköterskans 

stöd i bedömning vilka kan vara om patienten är ensam eller inte svarar adekvat. Detta 

styrks av Beillon (2010, ss. 10-17) som visar på att den största kategorin patienter som 

söker ambulanssjukvård är över 70 år. Om osäkerhet finns i bedömt tillstånd valde 

ambulanssjuksköterskan att ta med patienten till sjukhuset eftersom denna grupp äldre 

multisjuka ofta har svårt att beskriva sina nytillkomna symtom och därför är svåra att 

kategorisera (Lally och Crome, 2007, ss. 1-9). 

 

Brist på en heltäckande definition av begreppet vård på plats orsakar även det 

svårigheter och risk för missförstånd.  

 

Relationens betydelse 

Vidare framkommer att övervägande del av informanterna tycks uppleva ju fler år i 

tjänst desto tryggare i beslutet om valet av vårdnivå. Det är även av stor betydelse hur 

trygg man är i sin yrkesroll. I studien framkommer det vara betydelsefullt att jobba med 

annan sjuksköterska om man inte har så lång erfarenhet, då kan man tillsammans 

diskutera behandlingsriktlinjer och vårdåtgärder. Detta styrks av Svensson och Fridlund 

(2007, s. 35-42) som menar att om man arbetar två och två delar man upplevelser 

tillsammans och kan reflektera över, samt bearbeta händelser vilka kan upplevas 

traumatiska. Det framkommer dock i studien att det kan kännas som ett bra stöd att 

jobba med annan ambulanssjuksköterska men det är oftast personbundet och behöver 

inte alltid vara så.  

 

Resultatet visar tydligt att bemötande och attityd är mycket viktigt i mötet med 

patienten och dennes närstående. Enligt Wireklint Sundström och Dahlberg (2011, ss. 

113-119) är det dock alltid viktigt att anse patientens upplevda vårdbehov vara 

tillräckligt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv för att påvisa att vårdbehov finns även om 

anhörig ibland kan lägga sig i omhändertagandet av den sjuke vilket i sin tur kan 

resultera i att ambulanssjuksköterskan kan tappa fokus (Garzia, Salmone, Mcelroy och 

Shearer, 2010, ss. 340-344). Att uppträda lugnt och se hela patienten så att denna kan 
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känna sig trygg och nöjd skapar en bra relation i vårdmötet. Enligt MacDonald (2007, 

ss. 510-521) skapas en dålig relation gentemot patienten och dennes anhörig om 

vårdpersonal visar sig ointresserade och stressade i sitt möte med patienten. Detta 

styrker Jacobsson (2007, ss. 541-548) som menar att vårdpersonal lätt distanserar sig 

från patienten vid hög arbetsbelastning och stress. I en studie av Holmberg, Forslund, 

Wahlberg och Fagerberg (2014, ss. 511-544) påvisas att patienterna i studien upplevde 

en bra relation med vårdpersonalen genom bekräftelse och trygghet och om 

ambulanspersonalen visade hänsyn och var omtänksam. Thuresson, Berglin, Lindahl, 

Svensson, Zedig & Herlitz (2008, ss. 170-176) menar patienter att de aldrig skulle ringa 

efter ambulans om de inte ansåg det helt nödvändigt. Man ser ambulansen som ett 

transportmedel endast för de svårt sjuka eller skadade och upplever inte alltid att de hör 

till den gruppen själva. 

 

Ambulanssjukvården har ofta relation med andra vårdinstanser såsom: mobila 

psykiatriska teamet, hemsjukvård, vårdcentral, jourcentral, akutmottagning och läkare 

när detta behövs. I studien upplevs samverkan mellan de olika instanserna varierande 

men önskvärd. Det anses vara en stor fördel om vårdcentralerna lättare tog emot sina 

patienter så att de som inte behöver akut vård alltid kan ges möjlighet till kontakt på sin 

vårdcentral. Detta diskuteras i en studie av Norberg et al. (2015, ss. 311-317) där det 

framkommer att många patienter använder sig av ambulans transport till akutsjukvården 

ibland eftersom det är svårt att nå annan vårdnivå trots att symtom visar att patienten 

kan vända sig till primärvården. 

 

Stöd 

Dyrholm och Siemensen (2012, s. 439-448) visar i sin studie att det inte är problemfritt 

med läkarstöd över telefon. Läkaren kan uppleva svårigheter i att fatta beslut om 

lämplig vårdnivå när denne inte har personlig kontakt med patienten. Dyrholm och 

Siemensen (2012, ss. 439-448) fortsätter att självklart beror det på vilken läkare som 

pratar med vilken ambulanssjuksköterska. Tydliga riktlinjer är viktigt när det gäller 

bedömning på ett effektivt och strukturerat sätt då detta betyder att patienten alltid blir 

bedömd enligt befintliga medicinska riktlinjer. Enligt Berntsson och Hildingh (2013, ss. 

257-263) är arbetet inom ambulanssjukvården ett samarbete mellan den vårdande 

ambulanssjuksköterskan och kollegan för att på så sätt hålla balansen mellan patientens 

problem och vilken behandling som bör ges. 

 

Resultatet visar att ambulanssjuksköterskan ofta kan komma fram till en bra lösning 

tillsammans med patienten efter sin bedömning även om det visar sig att de flesta 

ambulanssjuksköterskorna använder sig av läkarstöd då man upplever tveksamhet eller 

känner sig otrygg i sitt beslut. Det upplevs då viktigt att få råd av rätt läkare, exempelvis 

helikopter läkare, ortoped- eller vårdcentralens läkare. Enligt Brismar (2010) att 

framkommer det att direktiv med krav på läkarkontakt vid akuta situationer eller 

omhändertagande till stor del kan ersättas med kontinuerlig dialog och uppföljning av 

gällande riktlinjer. Kontakt med akutläkare vid mottagande sjukhus skulle kunna 

utvecklas exempelvis genom telemedicinsk kommunikation.  

 

Ambulanspersonalen bör ha en god flexibel beredskap för dokumentation eftersom 

ambulansuppdragen varierar och patientens tillstånd snabbt kan förändras, vilket då 
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minimerar tiden för dokumentation. Detta kan innebära att status, anamnes och 

mätvärden missas (Boden och Claesson 2009, s. 33-39). Övervägande del av 

informanterna i studien önskade ett digitalt dokumentationssystem samt fler 

valmöjligheter gällande bedömningar och tillstånd i ambulansjournalen. Oavsett digital 

patientjournal eller pappersformat önskas ökad internutbildning vad gäller 

bedömningsverktyg och rutiner för att kvalitetssäkra dokumentationen (Andersson  

Hagiwara et al., 2014). Detta uppmärksammas även i en studie av Staff & Sövik (2011) 

där resultat från bland annat helikopter läkare i samarbete med ambulanspersonal på 

olycksplats ser brister i dokumentation gällande vitalparametrar och reevaluering. 

Ambulanssjuksköterskorna i  studien är övervägande nöjda med den tekniska och 

medicinska utrustning som finns tillgänglig men det framkommer från någon att man 

saknar möjligheten att kontrollera ett Hb, Crp samt ta Troponin T i ambulansen. Ett 

tydligt framkommande tekniskt önskemål är digitalt journalsystem. 

 

I studien framkommer varierande åsikter angående behandlingsriktlinjerna. Ett väl 

utvecklat beslutstöd och riktlinjer viktigt för att säkra effektiva vårdprocesser inom den 

prehospitala vården enligt Brismar (2010). De flesta ambulanssjuksköterskorna tycker 

att behandlingsriktlinjerna är frikostiga och man känner sig trygg med att använda dessa 

i sin bedömning, det känns patientsäkert med framarbetade riktlinjer tillsammans med 

klinisk blick. Det negativa framkommer i att ambulanssjuksköterskan saknar riktlinjer 

för vilka patienter som får lämnas hemma, samt att de nuvarande riktlinjerna behöver 

förnyas då de kan kännas oklara. Enligt Ek, Edström, Toutin och Svedlund (2011, ss. 

143-149) omprövas patienten ofta när ambulanspersonalen är på plats hos den 

hjälpsökande. Det framkommer exempel på förslag på förbättringar genom att integrera 

befintliga behandlingsriktlinjer och patientdokumentation på en surfplatta eftersom 

nuvarande format bidrar till minskad användning eftersom det är ett klumpigt och 

svåröverskådligt papperssystem (Andersson Hagiwara et al., 2014).  

 

Bedömning  

I resultatet framkommer att patientsäker bedömning innebär att man arbetar 

systematiskt och noggrant genom att kontrollera vitalparametrar, ABCDE samt 

patientens sociala situation (RAS 2012). Ambulanssjuksköterskan använder sig av 

behandlingsriktlinjer och sin erfarenhet (Västra Götalandsregionen, 

behandlingsriktlinjer, 2015). Patientsäker dokumentation anser ambulanssjuksköterskan 

i studien vara viktigt med tanke på att dokumentationen blir ett kvitto på vilka 

undersökningar och behandlingar som har gjorts. Enligt Boden & Claesson (2009, s. 33-

38) ger en bra dokumentation främst säkerhet för patienten men även kontinuitet i 

vårdkedjan vilket innebär att vårdpersonalen har bättre möjlighet till uppföljning av 

medicinska och omvårdnadsmässiga vårdinsatser.  Informanterna kan uppleva 

svårigheter i bedömningen när man behöver frångå behandlingsriktlinjer vid vissa 

sjukdomstillstånd men anser sig ha tillräckligt med erfarenhet genom sin 

yrkeskompetens då det gäller att bedöma ett livshotande tillstånd (Svensson och 

Fridlund 2007, ss. 35-42). Då känner ambulanssjuksköterskan att hon har allt ansvar, 

även om det finns trygghet i möjligheten till läkarstöd. Behandlingsriktlinjerna är enligt 

informanterna inte tillräckliga och diffusa. Detta styrker Porter et al. (2007, ss. 32-38) 

som påvisar att ambulansinstruktioner kan vara otydliga och svårtolkade. Det är ändå 

viktigt att ha ett öppet förhållningssätt och ett etiskt medvetet patientperspektiv 
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tillsammans med den medicinska situationen man befinner sig i enligt Nyström och 

Herlitz (2009, s. 13-21). 

 

Enligt resultatet i studien kan det vara så att ambulanssjukvården har olika sätt att arbeta 

på beroende på lokalisation. Det visar sig att i de fall man har långt till närmsta sjukhus 

är man mer benägen att lösa patientens problem på annat sätt. Brice et al. (2011, ss. 3-

19) menar att det är en unik situation inom den prehospitala sjukvården att komma ut till 

okänd plats för att göra omhändertagande men för att kunna verka i utmanande miljö 

kräver tanke och utarbetat system för att kunna utföra säker och god vård Detta framgår 

i studien vara en beslutsprocess som ambulanssjuksköterskan ställs inför var gång en 

patient inte behöver transporteras till sjukhuset (Porter et al 2007, ss. 32-38). I de fallen 

är det extra viktigt med att först utesluta akuta hälsoproblem för att sedan hjälpa till med 

exempelvis medicinkontakt eller kontakt med hemsjukvård. Noggrann 

patientdokumentation samt upplevelsen av trygghet hos ambulanspersonalen och 

närstående, är av största vikt. 

 

Slutsats 

Resultatet i studien visar när det gäller patientsäkra bedömningar, vård på plats och val 

av vårdnivå att ambulanssjuksköterskan anser sig ha kompetens och erfarenhet samt 

känner sig nöjd och trygg med behandlingsriktlinjer och teknisk apparatur som idag 

finns tillgänglig i Nu-sjukvårdens ambulanser. Vidare framkommer att i alla 

prehospitala bedömningar kontrolleras vitalparametrar, anamnes, mental och social 

status. Ambulanssjuksköterskorna visade också på vikten av bra bemötande, 

uppmärksamhet och flexibilitet. Att bedöma varje patient utifrån ett sammanhang 

upplevde ambulanssjuksköterskan skapade information till bedömningen i patientens 

medicinska tillstånd. Enligt resultatet kan vård på plats innebära att 

ambulanssjuksköterskan gör en insats hos patienten eller hjälper till annan vårdnivå, 

utan att patient sedan behöver medfölja ambulans.  

 

Kliniska Implikationer 

Ambulanssjuksköterskan arbete går ut på att göra prehospitala bedömningar. Det 

innebär att  ambulanssjuksköterskan bör kunna förlita sig på ett väl utvecklat 

bedömningsstöd för att känna trygghet i bedömning av patientens tillstånd och vårdnivå. 

Resultatet från studien understödjer följande kliniska implikationer:  

 

-Lokala behandlingsriktlinjer kan behöva revideras och uppdateras för att öka 

tryggheten och stödja ambulanssjuksköterskan i sin bedömning samt förtydliga vilka 

patienter som kan lämnas hemma eller hjälpas till annan vårdnivå. 

-För att synliggöra patientens sammansatta vårdbehov behövs förbättrade, utökade och 

mer moderna dokumentationsmöjligheter. 

-Alternativa  lösningar till kontakt mellan olika vårdgivare såsom kommunal 

hemsjukvård,        primärvårdens vårdcentraler samt psykiatriskt mobilt team. 

-Tydliggöra för respektive landsting vikten av intern utbildning och 

kompetensutveckling såsom  specialistutbildning till ambulanssjuksköterska när man 

arbetar inom ambulanssjukvården. 
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Bilaga I 

 

 

Information om deltagande i en kvalitativ intervjustudie 

 

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 

ambulanssjuksköterskans inställning till patientsäkra bedömningar avseende vård på 

plats och bedömning av vårdnivå. Bedömningen är avgörande för att patienten ska 

prioriteras rätt och få den vård och behandling som krävs. Ofullständiga bedömningar 

kan leda till att patientsäkerheten äventyras och att patienten utsätts för ett vårdlidande. 

För att genomföra patientsäkra bedömningar förutsätts det att ambulanssjuksköterskan 

har nödvändig kompetens samt stöd i form av riktlinjer och beslutstöd. Undersökningen 

kan, om behov föreligger, ligga till grund för revidering och utveckling av utbildning, 

befintliga riktlinjer och beslutsstöd.  

 

Undersökningen kommer bestå av en intervjustudie, vilken är tänkt inkludera 10 

sjuksköterskor inom NU-ambulansen, oavsett grund- eller vidareutbildning. Intervjuerna 

kommer ske under februari 2016 och spelas in för att sedan transkriberas. Tid och plats 

bestämmer vi tillsammans efter samtycke om deltagande givits. Information om studiens 

syfte och intervjustudien ges skriftligt och muntligt. Obehöriga har inte tillgång till 

materialet utan undertecknade och handledare är de enda som kommer hantera detta. 

Intervjuerna är avidentifierade vid sammanställningen. Intervjustudien är frivillig att 

deltaga i och kan avbrytas när som helst utan att förklaring behöver ges.  

 

Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar! 

 

Vår handledare i examensarbetet 

Henrik Andersson  

henrik.Andersson@hb.se 

Leg. Sjuksköterska 

Lektor med inriktning mot akutsjukvård 

Instutitionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås  

 

Med vänligaste hälsningar 

 
Annika Jonasson                                 Maria Blomgren 

xxxxxxxxxxx                                       xxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx                                       xxxxxxxxxxx 

 

G           

Ha  rmed godka  nner undertecknad informant deltagande i intervjustudien. Jag får avsluta 

min medverkan när som helst och informerar i sådant fall ovanstående.  

Ort och datum 

Underskrift 
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Bilaga II 

 

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 
ambulanssjuksköterskans inställning till patientsäkra bedömningar avseende vård på 
plats och bedömning av vårdnivå. 
 

Antalet ambulansuppdrag har de senaste åren ökat och lagstiftningen som påverkar 

ambulanssjukvården förändrats vilket ställer nya krav på ambulanssjuksköterskans 

förmåga att bedöma patienters vårdbehov. Bedömningen är avgörande för att patienten 

ska prioriteras rätt och få den vård och behandling som krävs. Ofullständiga 

bedömningar kan leda till att patientsäkerheten äventyras och att patienten utsätts för ett 

vårdlidande. För att genomföra patientsäkra bedömningar förutsätts det att 

ambulanssjuksköterskan har nödvändig kompetens samt stöd i form av riktlinjer och 

beslutstöd. Det finns studier som undersökt bedömning och beslutsstöd inom 

ambulanssjukvården men det finns kunskapsluckor avseende ambulanssjuksköterskans 

inställning till bedömning av vårdnivå, vård på plats och aktuella beslutsstöd. Dessa 

kunskapsluckor önskar aktuell studie att fylla och därmed bidra till utvecklingen av 

ambulanssjukvården gällande patientsäkra bedömningar. 

 

Undersökningen kommer bestå av en intervjustudie, vilken är tänkt inkludera 10 

sjuksköterskor inom NU-ambulansen, oavsett grund- eller vidareutbildning. Intervjuerna 

kommer ske under februari 2016 och spelas in för att sedan transkriberas. Obehöriga har 

inte tillgång till materialet utan undertecknade och handledare är de enda som kommer 

hantera detta. Intervjuerna är avidentifierade vid sammanställningen. Intervjustudien är 

frivillig att deltaga i och kan avbrytas när som helst utan att förklaring behöver ges.  
 

Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Annika Jonasson och Maria 
Blomgren genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Ort & datum  _______________________________________ 
                                 
Underskrift  _________________________________________ 
 
Vi handleds i examensarbetet av: 
Henrik Andersson, Universitetsadjunkt, Ph.D  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås   
Mail: henrik.andersson@hb.se  
 
Med vänliga hälsningar 
 

Annika Jonasson                                            Maria Blomgren 
xxxxxxxxx                                                                                                       xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx                                                                                                       xxxxxxxxx 


