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Sammanfattning    

Enligt Socialstyrelsen (2015) drabbas var tionde patient inom sluten somatisk vård av 

vårdskador. Det kostar enorma summor pengar men orsakar också ett lidande för den 

drabbade patienten. Somliga av dessa vårdskador beror troligen på bristande 

dokumentation eller överrapportering. Dokumentationen är en väsentlig del av arbetet 

för sjuksköterskan samtidigt som det är en skyldighet inom sjukvården. Syftet med 

denna studie är att undersöka faktorer och attityder som kan inverka på sjuksköterskors 

dokumentation i ambulanssjukvården. Vi vill också studera utifall det finns någon 

skillnad i förhållande till dokumentation beroende på kön eller arbetslivserfarenhet inom 

ambulansen. En kvantitativ tvärsnittstudie valdes för att studera ett större antal 

respondenter.  Datainsamlingen genomfördes med hjälp utav enkäter som delades ut till 

ambulanspersonal tillhörande Södra Älvsborgs Sjukhus. Av 83 utdelade enkäter 

besvarades samtliga. Fem stycken exkluderades då de var besvarade av 

ambulanssjukvårdare. Totalt användes 78 enkäter till redovisningen av resultatet. 

Hypotesprövningen genomfördes med hjälp utav Mann-Whitney U test. 

Respondenterna höll med i påståendena gällande att patientsäkerhet gynnas av 

dokumentationen. Så var även fallet rörande påståendena om synliggörandet av 

arbetsuppgifter samt arbetsbelastning. Respondenterna höll också med i påståendena om 

att det finns brister i dagens journalsystem. De ansåg att de hade tillräckligt med 

kunskap om vad och hur man dokumenterar. Respondenterna ansåg också att muntlig 

överrapportering inte vara tillräcklig för mottagende enhet. Det fanns ingen skillnad i 

förhållande till dokumentation beroende på kön eller arbetslivserfarenhet inom 

ambulansen. Slutsatsen i denna uppsats är att det förekommer brister och problem i 

dagens sätt att föra journal. Ett sätt att reducera dessa brister och problem hade kunnat 

vara genom nya sätt att dokumentera som exempelvis beslutstöd. Mer forskning behövs 

inom området för att förenkla ambulanspersonalens arbetsätt men även för att bidra till 

en ökad patientsäkerhet.  

 

Nyckelord: Journalföring, patientjournal, attityder, faktorer, ambulans, 

ambulanspersonal.  
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INLEDNING 

Enligt Socialstyrelsen (2015) drabbas var tionde patient inom sluten somatisk vård av 

vårdskador. Det kostar enorma summor pengar men orsakar också ett lidande för den 

drabbade patienten. Somliga av dessa vårdskador beror troligen på bristande 

dokumentation eller överrapportering. Patientjournalen har flera syften, dels kan den 

vara ett stöd för individen som vårdar patienten men den kan också vara ett stöd för 

kvalitetssäkring, säkerhetsarbete, utvärdering samt uppföljning (Göransson, Eldh & 

Jansson 2008, s.75). 

 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska all personal inom hälso- och sjukvården 

föra patientjournal. Innehållet ska omfatta de uppgifter som krävs för en god och säker 

vård. I lagen framkommer det även att dokumentationen ska vara organiserad så den 

främjar kostnadseffektiviteten samt tillgodoser god kvalité och patientsäkerhet. Det 

finns däremot begränsat med forskning gällande patientsäkerhet prehospitalt (Hagiwara 

et. al. 2016, s.1; Atack & Maher 2010, s.95; Bigham et. al. 2012, s.20). 

 

Innehållet i en ambulansjournal består av omvårdnadsåtgärder, medicinska åtgärder men 

också information om själva transporten. Under ett ambulansuppdrag kan det därför 

vara mycket information att ta in och bearbeta. Det är därför avgörande att kunna 

särskilja vilken information som är väsentlig under uppdraget (Bodén & Claesson 2009, 

s.181). Ett ambulansuppdrag kan vara varierande och olika individer kan uppfatta olika 

saker. Därför kan dokumentationen se annorlunda ut. Detta var något som bekräftades 

under författarnas verksamhetsförlagda utbildningsperiod i ambulansen och därför 

väcktes intresset för ämnet.  

 

Dokumentation är en väsentlig del i det prehospitala arbetet. Därför är det väsentligt att 

studera faktorer som kan inverka på detta men även attityder som ambulanspersonal har 

gentemot dokumentation.  

 

Eftersom ambulanssjukvårdare exkluderas i denna studie, kommer begreppet 

ambulanspersonal användas för beskriva sjuksköterskor med grund- och 

specialistutbildning som arbetar inom ambulansen.  

 

BAKGRUND 

Dokumentation och vårdvetenskap  

Wiklund (2003, ss.186-188, 196) beskriver att det är i vårdprocessen som möjligheten 

finns att integrera teori och praktik, på så sätt evidensbaserats vårdandet. Vårdprocessen 

syftar till att organisera den vårdvetenskapliga kunskapen och ger en grund till 

omvårdnadsdokumentationen. Vidare beskriver författaren att dokumentationens 

främsta syfte är att säkerställa en god vård där en bra dokumentation kännetecknas av 

vårdarens självständiga och vetenskapliga tänkande. Dokumentationen begränsas om 

den utförs som en återblickande beskrivning av vårdprocessen. Detta innebär att 

vårdaren dokumenterar och reflekterar efter en avslutad process istället för som en del i 

denna process. Dokumentationen beskrivs dessutom som något som ska vara unikt och 

personifierat och utgå från patientens egna behov av vård. Det är betydelsefullt att 
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vårdaren tar till vara patientens upplevelser och erfarenheter. På så sätt tar inte 

vårdarens uppfattningar över om vad som är det bästa för patienten och därmed undviks 

risken att patienten blir ett objekt för vårdarens åtgärder.  

 

Attityder och faktorer som kan påverka dagens journalföring 

Det finns lite forskning gällande attityder till dokumentation när det kommer till 

ambulanspersonal. Däremot finns det mer forskning rörande sjuksköterskor som arbetar 

på sjukhus och deras attityder till dokumentation. I en studie av Petkovšek-Gregorin och 

Skela-Savič (2015, ss.114-115) framkom det att sjuksköterskorna ansåg att 

dokumentationen bidrog till ökad kvalité, kontinuitet och säkerhet inom vården. De 

ansåg också att dokumentationen bidrog till att synliggöra utförda arbetsuppgifter som 

omvårdandsåtgärder. Den allmänna attityden till dokumentation var positiv även fast 

sjuksköterskorna hävdade att det fanns för lite tid avsatt för dokumentation. Studien 

visade också på att de med mer utbildning värdesatte dokumentation mer än de med 

mindre utbildning.  

 

Göransson, Eldh och Jansson (2008, s.78) beskriver flertalet faktorer som leder till 

brister i dagens journalsystem. Uppgifterna som ambulanspersonalen fört in kan komma 

att upprepas av exempelvis personal på akutmottagningen då man ibland har skilda 

journalsystem. Det kan också vara andra faktorer som att vårdpersonal inte har tid, 

möjlighet eller vetskap om att informationen redan förts in. På grund utav att flera 

journalsystem används ökar risken för dubbeldokumentation. Därför vore det önskvärt 

att använda samma journalsystem, det vill säga en journal till en patient (Bodén & 

Claesson 2009, s.184; Göransson, Eldh & Jansson 2008, s.78). Även om det finns 

brister i många system beror felen oftast på flera faktorer som bland annat bristande 

kunskaper eller dåliga rutiner (Göransson, Eldh & Jansson 2008, s.79). En annan faktor 

skulle kunna vara sättet ambulanspersonal dokumenterar på. Traditionell journalföring 

på papper har visat sig ha brister i en studie av Chan et al. (2010, s.274). Staff och Søvik 

(2011, ss.7-10) har också kommit fram till att sättet ambulanspersonal dokumenterar på 

bör utvecklas för att förbättra dokumentationen. Ett sätt att förbättra dokumentationen 

hade kunnat vara nya tekniska hjälpmedel som är kopplade till patientens journal. Detta 

skulle exempelvis kunna vara en handdator eller en surfplatta.  

 

Dokumentation i den komplexa ambulansmiljön 

Ambulanspersonal är den personalkategori som många gånger träffar patienten först och 

dessutom oftast i en komplex miljö. Den komplexa miljön består i att ambulanspersonal 

har begränsat med information inför mötet med patienten. Den bristfälliga 

informationen kan bero på att den som ringt efter ambulans har svårt att beskriva 

situationen. Detta kan i sin tur leda till att ambulanspersonalen har svårt att förbereda 

sig inför uppdraget (Hagiwara, Henricson, Jonsson & Suserud 2011, s.319). I en studie 

av Shaban, Smith och Cumming (2004, s.2) beskrivs ambulanspersonalens arbetsmiljö 

som extrem då en ständig osäkerhet finns inför uppdraget. Ambulanspersonalen har 

oftast inte möjlighet att få mer information om patienten till skillnad från sjuksköterskan 

på sjukhuset. Sjuksköterskan på sjukhus har antigen tillgång till journalen eller så får 

den muntlig överrapportering från en kollega vilket kan ge den bättre förutsättningar 

inför mötet med patienten.  
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Efter avlämnandet av patienten på mottagande enhet ska journalen skrivas så snart det 

är möjligt. Detta på grund utav att ju närmre en händelse är i tid desto större sannolikhet 

att den dokumenteras korrekt. På grund av komplicerade situationer, som till exempel 

när patienten är kritiskt sjuk, kan ambulanspersonal ha svårt att dokumentera i realtid 

och därför kan information gå förlorad (Bodén & Claesson 2009, s.183).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Dokumentationen är en väsentlig del av arbetet samtidigt som det är en skyldighet inom 

sjukvården. Därför är det av stor vikt att studera vilka faktorer som påverkar 

ambulanspersonal samt hur de ställer sig till denna uppgift och utförandet av den. En 

god dokumentation ligger till grund för ett fortsatt bra omhändertagande av patienten. 

Ambulansjournalen är ett redskap för att säkerhetsställa informationsflödet för 

kommande vårdinstanser då patienten rapporteras över från den prehospitala vården till 

mottagande enhet. 

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka faktorer och attityder som kan inverka på sjuksköterskors 

dokumentation i ambulanssjukvården.  

 

Tre forskningsfrågor utformades till denna studie: 

 

- Finns det någon skillnad i förhållande till dokumentation beroende på om man är 

grund- eller specialistutbildad sjuksköterska?  

- Finns det någon skillnad i förhållande till dokumentation beroende på 

arbetslivserfarenhet inom ambulansen?  

- Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor i förhållande till 

dokumentation?  

 

METOD 

Ansats 

En deduktiv ansats tillämpas i denna uppsats. Enligt Polit och Beck (2012, s.11) handlar 

deduktiv ansats om att dra slutsatser från generella principer. I detta fall rör det sig om 

att dra slutsatser utifrån faktorer som påverkar ambulanspersonal och deras attityder 

gentemot dokumentation. En kvantitativ metod valdes för att kunna inkludera ett större 

antal respondenter.  Datainsamlingen genomfördes med hjälp utav enkäter som delades 

ut till ambulanspersonal i författarnas närområde. En fördel med enkäter är enligt 

Dahlberg (2014, s.104) att det är mindre tidskrävande än intervjuer och observationer. 

En noggrann utförd enkät är dessutom förhållandevis enkel att analysera. En 

tvärsnittsdesign valdes som är en undersökningstyp som inte har med tidsaspekten att 

göra utan ger en ögonblicksbild (Ejlertsson 2012, s.45). För att redovisa resultatet på ett 

överskådligt sätt användes deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik används för att 

beskriva data (Polit & Beck 2012, s.379).  
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Datainsamling  

Utformning av instrument 

Enkäten togs fram genom litteratursökning från tidigare forskning inom området. 

Eftersom det finns begränsat med forskning gällande dokumentation inom 

ambulanssjukvården fick vi istället utgå från forskning rörande dokumentation utfört på 

sjukhus. Petkovšek-Gregorin och Skela-Savič (2015, ss.110-11) har gjort en 

enkätundersökning bland sjuksköterskor i Slovenien där de undersökt attityder till 

dokumentation. Deras instrument valdes som inspiration då de hade påståenden som 

lämpade sig bra även till vår studie. Påståendena från instrumentet delades in i tre 

kategorier, de som var mycket relevanta, relevanta och de som var icke relevanta. Efter 

indelningen översattes de relevanta och mycket relevanta påståenden vilket blev elva 

påståenden. Dessa gjordes sedan om för att bli mer lättförstådda och för att bättre 

överensstämma med vårt syfte. Nio egna påståenden formulerades också. Anledningen 

till att egna påståenden utformades var för att ursprungliga instrumentet inte hade några 

påståenden riktade till ambulanssjukvården. 

 

Likert-skalan är den kändaste skalan när man vill mäta attityder där respondenterna ska 

instämma eller ta avstånd från ett antal påståenden (Ejlertsson 2014, s.95). När 

påståendena var sammanställda utformades en enkät med sju svarsalternativ delvis 

beroende på att författarna till det instrumentetet som inspirerade vår studie var kritiska 

till valet av en femgradig skala (Petkovšek-Gregorin & Skela-Savič 2015, s.114). Ett 

alternativ till udda antal skalsteg hade varit att välja ett jämnt antal svarsalternativ och 

på det sättet komma undan ett ”neutralt” mittalternativ. På det sättet måste 

respondenterna ta tydligare ställning till påståendet. Enligt Ejlertsson (2014, s.82) är det 

dock sällan mittalternativet favoritiseras vid ett udda antal skalstega utan 

respondenterna tenderar istället att välja det positiva alternativet.  

 

Det högsta värdet i den utformade enkäten var sju vilket innebar att man instämde helt 

och hållet i påståendet medan det lägsta värdet var ett vilket innebar att man inte alls 

instämde. Ett neutralt mittenvärde fanns också som var fyra och innebar att man varken 

instämde eller tog avstånd i påståendet. Detta innebär att en ordinalskala användes 

vilket betyder att svaren kan rangordnas. Däremot kan den inte på något meningsfullt 

sätt redogöra för hur mycket bättre ett värde är än det andra (Polit & Beck 2012, s.380). 

 

Utformning av index 

Påståendena analyserades för att identifiera likheter och därefter skapa kategorier. 

Utifrån våra påståenden utformades fem olika kategorier: 

 

 Synliggöra patientsäkerhet genom dokumentation 

 Synliggöra arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen genom dokumentationen 

 Synliggöra brister och problem i dagens journalsystem 

 Synliggöra kunskapsnivå relaterat till dokumentation 

 Synliggöra attityder till dokumentation 

 

Enligt Ejlertsson (2014, s.96) kan man slå samman påståenden som är tänkta att 

gemensamt mäta något. Genom att slå samman flera variabler till en ny variabel skapar 
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man ett index. För att detta ska vara möjligt ska påståendena beskriva närliggande eller 

relaterade förhållanden. Med hjälp utav kategorierna utformandes index.  

 

Ett alternativt sätt att utforma index på hade kunnat vara att utföra en faktoranalys. 

Detta är en metod för att identifiera grupper med relaterade variabler. Den vanligaste 

rekommendationen vid utförandet av faktoranalys är 10 respondenter per påstående 

(Polit & Beck 2012, ss.341, 360). Detta skulle i vårt fall innebära att vi behövt svar från 

minst 200 respondenter vilket gjorde att vi inte kunde utföra denna analys.  

 

Layout 

Till en början hade vi svarsalternativ till varje påstående vilket gjorde att enkäten blev 

väldigt omfattande. En rekommenderad metod för att spara plats är enligt Ejlertsson 

(2014, ss.82-83) att göra om påståendena till matrisfrågor. Då placeras påståendena till 

vänster och svarsalternativen presenteras endast en gång till höger längst upp. Alla 

påståenden placerades tillsammas i en tabell med svarsalternativen ovan till höger. 

Enligt Trost (2012, ss.69-70) är nackdelen med detta att respondenterna kan tröttna 

snabbt, svara på måfå samt glömma av svarsalternativen. Därför delades påståendena 

upp i de tidigare fem nämnda kategorierna. Påståendena var både positivt och negativt 

ställda för att undvika rutinmässigt besvarande. Enligt Ejlertsson (2014, ss.68-69) kan 

känsliga frågor leda till bortfall. Av den orsaken rangordades påståendena i varje 

kategori där de minst känsloladdade påståendena placerades först. Likadan rangordning 

gjorde med kategorierna. För att inte påverka respondenternas svar användes inte 

kategoriernas rubrik i enkäten.  

 

Expertgrupp  

Enkäten granskades av en expertgrupp bestående utav sjuksköterskor med varierad grad 

av erfarenhet inom ambulanssjukvård samt en professor och en universitetslektor vid 

Högskolan i Borås. Efter expertgruppens granskning gjordes några få justeringar utav 

påståendena i enkäten.  

 

Urval 

Respondenterna bestod av ambulanspersonal inom Södra Älvsborgs ambulanssjukvård 

som vi kunde nå i samband med större möten som vid utbildningstillfällen eller 

arbetsplatsträffar. Ett bekvämlighetsurval gjordes eftersom man dokumenterar på olika 

sätt med annorlunda journalsystem i olika regioner. Därför valdes enbart personal som 

tillhör ambulansorginsationen i Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS). Enligt Polit och Beck 

(2012, s.276) innebär ett bekvämlighetsurval att författarna använder sig av de 

respondenter som finns tillgängliga vid tillfället.  

 

Kontakt togs med vårdenhetscheferna för ambulanssjukvården i SÄS genom 

mejlkontakt samt uppföljande telefonkontakt några dagar senare till de som inte svarade 

över mejl. Verksamhetschefen för Akutkliniken gav också sitt godkännande för 

datainsamlingen. Totalt fick vi närvara på tre arbetsplatsträffar på tre olika 

ambulansstationer. Två ambulansstationer hade inte möjlighet att ta emot oss på deras 
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arbetsplatsträffar. Istället fick vi komma på två utbildningstillfällen där deltagarna var 

från olika delar av SÄS. 

 

Efter en kort presentation av författarna och deras studie delades enkäterna ut till 

personalen på plats tillsammans med information om enkäten. Efter enkäterna besvarats 

togs enkäterna tillbaka av författarna för att påbörja dataanalysen.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterium för att delta i studien var att lägsta utbildningsnivå skulle vara 

grundutbildad sjuksköterska, vilket bildade en grupp. Alla sjuksköterskor med olika 

specialistutbildning ingick i en gemensam grupp. Ambulanssjukvårdare exkluderades då 

vi anser att det är för stor skillnad i utbildningsnivå för att kunna jämföras med 

ovanstående grupper. Denna grupp fick fylla i enkäten men deras svar användes inte till 

studien.   

 

Dataanalys 

Data analyserades med hjälp utav programmet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 23.  För att minska risken för felinmatning läste den ena 

författaren data högt medan den andra skrev in data. Därefter kontrollgranskades den 

inmatade information av författaren som läste data medan författaren som skrev in den 

fick läsa data högt igen. Enkäterna gavs ett löpnummer efter insamling för att förhindra 

förväxling.  

 

För att kunna hypotespröva grupperna gällande arbetslivserfarenhet utfördes en delning 

av grupperna med hjälp av medianvärdet. Eftersom flera respondenter hade 10 års 

erfarenhet (det uträknade medianvärdet för gruppen) behövde två stycken respondenter 

föras till gruppen med mer erfarenhet för att få två lika stora grupper. De två äldsta 

respondenterna flyttades till gruppen med mer erfarenhet. Detta på grund av de 

förmodligen haft mer arbetslivserfarenhet. Resultatet presenteras med hjälp utav 

medelvärdet för att ge en bättre bild av hur respondenterna svarat. En annan 

förutsättning för att kunna hypotespröva var att skapa nya variabler av påståendena i de 

olika kategorierna. Därefter kunde de nya variablerna hypotesprövas mot de två olika 

grupperna som var kön och arbetslivserfarenhet.  

 

En signifikansnivå på 0,05 valdes för att pröva hypoteserna. Detta är en vanlig 

förekommande signifikansnivå inom hypotesprövning (Ejlertsson 2012, s.119). 

Nollhypotesen i en hypotesprövning beskriver att det inte finns någon förändring eller 

skillnad i det som studeras. Om sannolikheten är liten för att grupperna är lika förkastas 

nollhypotesen. Det finns dock en risk att ha fel vilket uttrycks med hjälp av 

signifikansnivån. Detta innebär att om det i vår studie finns en signifikant skillnad, är 

det mindre än 5 % chans att ha fel när man förkastar nollhypotesen (Ejlertsson 2012, 

s.123). För att testa hypoteserna, gjordes Mann-Whitney U test. Polit och Beck (2012, 

ss.412, 733) förklarar Mann-Whitney U test som ett icke-parametriskt test för att 

analysera skillnader mellan två oberoende grupper. En förutsättning för att kunna 

använda sig av Mann-Whitney U test är att mätskalan är minst en ordinalskala vilket 

gällde i vårt fall. Forskningsfrågan gällande skillnader i utbildningsnivå kunde inte 
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prövas med hjälp utav hypotesprövning då det fanns för få respondenter som tillhörde 

gruppen grundutbildade sjuksköterskor.  

 

Cronbachs alfa 

Efter att data förts in i SPSS räknades cronbachs alfa ut för de olika kategorierna. 

Cronbachs alfa är ett mått på homogeniteten vilket mäter enhetlighet mellan de olika 

påståendena. Ett värde kring 0,7 kan vara tillräckligt för jämförelse på gruppnivå (Polit 

& Beck 2012, ss.334, 722). Den första kategorin var den som fick högst cronbachs alfa 

på 0,881. Nästa kategori hade ett värde på 0,502. Kategori tre fick den lägst cronbachs 

alfa på 0,129. Den fjärde kategorin fick ett värde på 0,862. Sista kategorin fick ett värde 

på 0,559. Den totala cronbachs alfa för hela instrumentet blev 0,682. 

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra grundläggande etiska principer rörande forskning som man bör utgå ifrån. 

Informationskravet syftar till att deltagarna blir väl informerade om studiens syfte och 

att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att 

bestämma över sitt deltagande och att man när som helst kan avbryta deltagandet utan 

att behöva ange en orsak. Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna inte ska kunna 

identifieras och att insamlad information behandlads konfidentiellt. Nyttjandekravet 

innebär att den insamlade datan endast får användas till det aktuella ändamålet och 

ingenting annat (Ejlertsson 2012, s.41).  

 

För att värna om respondenternas anonymitet registrerades inte vilken ambulansstation 

de tillhörde och deras ålder prestenterades bara i intervaller. Enkäterna gavs löpnummer 

först efter att respondenterna lämnat in enkäterna. Utöver fördelen med att inte kunna 

förväxla de insamlade enkäterna fanns också fördelen med icke numrerade enkäter att 

man inte kunde härleda dem till någon respondent.  

 

I riktlinjerna för examensarbete på magisternivå framgår det att empiriska studier inte 

behöver etikprövas.  

 

RESULTAT 

När datainsamlingen genomfördes arbetade det enligt enhetscheferna 140 grund- och 

specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulansen i SÄS. Efter tre arbetsplatsträffar 

och två utbildningstillfällen hade 83 enkäter delats ut. Samtliga utdelade enkäter 

besvarades varav fem stycken exkluderades då de var besvarade av 

ambulanssjukvårdare. Totalt ingår 78 enkäter till redovisningen av resultatet vilket 

motsvarar 56 % av de 140 anställda sjuksköterskorna. Alla enkäter var komplett ifyllda 

förutom tre där enstaka svar saknades i påstående 1.a, 5.a och 5.b. 

 

Beskrivning av respondenterna 

Könsfördelningen var relativt jämn mellan respondenterna. Majoriteten tillhörde 

åldersgrupperna mellan 36-40 år (n=21) samt 41-45 år (n=22).  Merparten av 

respondenterna var specialistutbildade sjuksköterskor (n=71).  Arbetslivserfarenhet 
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inom ambulansyrket representerar antalet år man arbetat i ambulansen och utesluter där 

med kontorsarbete och annan tjänstgörning. Detta informerades vid utlämnandet av 

enkäterna. Medelvärdet för arbetslivserfarenheten inom ambulansyrket var 11,9 år.  

Medianen var 10 och erfarenheten sträckte sig från 0 till 36 år.  

 

Tabell.1 Bakgrundsdata för respondenterna  

Bakgrundsdata Totalt (n=78) 

Kön  

Man 41 

Kvinna 37 

Åldersgrupp  

<31  4 

31-35 8 

36-40 21 

41-45 22 

46-50 10 

51-55 8 

56-60 4 

>60 1 

Utbildning  

Grundutbildad  7 

Specialistutbildad  71 

Erfarenhet  

Medelvärde för arbetslivserfarenhet inom 

ambulansyrket räknat i år 

11,9 

Standardavvikelse för arbetslivserfarenhet  8,67 

  

Synliggöra patientsäkerheten genom dokumentation 

Den första kategorin studerar dokumentationens inverkan på patientsäkerheten (tabell 

2).  Majoriten anser att dokumentationen har en positiv inverkan på patientsäkerheten. I 

denna kategori var påståendet om att föra journal för att ge en god och säker vård, det 

påståendet de höll med om i högre uträckning. 
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Tabell 2. Synliggöra patientsäkerheten genom dokumentation 

Påstående m s 

1.a) Ambulanspersonalens dokumentation har en positiv 

inverkan på patientsäkerheten. 
6,10 1,21 

1.b) Syftet med att föra journal är att ge en god och säker 

vård. 
6,49 0,86 

1.c) Ambulanspersonalens dokumentation säkerställer 

informationsflödet i vårdkedjan.  
5,78 1,15 

1.d) Ambulanspersonalens dokumentation bidrar till ökad 

medvetenhet om patientens omvårdnadsbehov.    
5,41 1,17 

1.e) Ambulanspersonalens dokumentation bidrar till ökad 

medvetenhet om patientens behov av medicinsk behandling.     
5,65 1,09 

1.f) Ambulanspersonalens dokumentation ger ett bra 

underlag för arbetet på mottagande vårdinstans. 
5,85 1,29 

m – medelvärde; s- standardavvikelse. Skala från 1-7 där högt värde innebär att man 

håller med i påståendet.  

 

Synliggöra arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen genom 

dokumentationen 

Nästa kategori studerar dokumentationens möjlighet att beskriva ambulanspersonalens 

arbetsbelastning och utföra uppgifter (tabell 3). Respondenterna håller med i hög grad i 

påståendena bortsett från påståendet om att dokumentation bidrar till att visa 

arbetsbelastningen där de tenderar att svara mer neutralt.  

 

Tabell 3. Synliggöra arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen genom dokumentationen 

Påstående m s 

2.a) Dokumentation av ambulanspersonalens utförda 

arbetsuppgifter är en nödvändig del i det vardagliga arbetet. 
6,54 0,89 

2.b) Genom att dokumentera utförda arbetsuppgifter i 

patientens journal synliggörs ambulanspersonalens arbete. 
6,28 1,16 

2.c) Dokumentationen bidrar till att visa min 

arbetsbelastning. 
4,42 1,96 

m – medelvärde; s- standardavvikelse. Skala från 1-7 där högt värde innebär att man 

håller med i påståendet. 

 

Synliggöra brister och problem i dagens journalsystem  

Tredje kategorin studerar faktorer som kan tänkas påverka ambulanspersonalens attityd 

till dokumentation (tabell 4). Majoriteten av respondenterna var negativt inställda till 

dagens dokumentationssätt i denna kategori i nästan samtliga påståenden. Ett påstående, 

som handlar om lättillgängligheten av journalen för andra vårdgivare, har 

respondenterna tenderat att svara mer neutralt på.   
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Tabell 4. Synliggöra brister och problem i dagens journalsystem 

Påstående m s 

3.a) Dagens sätt att dokumentera hade kunnat göras mer 

lättarbetat. 
6,72 0,75 

3.b) Det jag dokumenterar är lättillgängligt för andra 

vårdgivare.  
4,46 1,66 

3.c) Information hade vart mer lättillgängligt om alla 

dokumenterat i samma journalsystem. 
6,71 0,67 

3.d) Tiden jag har till dokumentation under ett uppdrag 

räcker inte alltid till. 
6,03 1,17 

3.e) Dubbeldokumentation förekommer ofta i mitt arbete. 6,63 0,88 

3.f) Nya tekniska hjälpmedel möjliggör bättre 

dokumentation. 
5,71 1,75 

m – medelvärde; s- standardavvikelse. Skala från 1-7 där högt värde innebär att man 

håller med i påståendet. 

 

Synliggöra kunskapsnivå relaterat till dokumentation  

Kunskapen om vad som ska dokumenteras och hur beskrivs i följande kategori (tabell 

5).  Ambulanspersonal har en benägenhet att hålla med i påståendena.  

 

Tabell 5. Synliggöra kunskapsnivå relaterat till dokumentation 

Påstående m s 

4.a) Jag tycker det är enkelt att veta vad jag ska 

dokumentera. 
5,55 1,01 

4.b) Jag har tillräckligt med kunskap om hur jag ska 

dokumentera. 
5,72 1,17 

m – medelvärde; s- standardavvikelse. Skala från 1-7 där högt värde innebär att man 

håller med i påståendet. 

 

Synliggöra attityder till dokumentation  

Den avslutande kategorin studerar attityder gentemot dokumentation. Det påståendet 

som utmärkte sig mest var det som handlade om muntlig överraportering är tillräcklig 

för mottagande vårdenhet. Där svarade flest att de inte höll med om det påståendet.  

 

Tabell 6. Synliggöra attityder till dokumentation 

Påstående m s 

5.a) Dokumentation tar upp tid från mötet med patienten. 3,90 1,77 

5.b) Dokumentationen utgör en för stor del av arbetet.   4,44 1,60 

5.c) Muntlig överrapportering är tillräcklig för mottagande 

vårdenhet. 
1,92 1,20 

m – medelvärde; s- standardavvikelse. Skala från 1-7 där högt värde innebär att man 

håller med i påståendet. 
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Hypotesprövning 

Följande hypotes och nollhypoteser har utformats:  

 

 Hypotes 1 - Det finns en skillnad i attityder gentemot dokumentation beroende 

på arbetslivserfarenhet inom ambulansen. Nollhypotes - Det finns ingen skillnad 

i attityder gentemot dokumentation beroende på arbetslivserfarenhet inom 

ambulansen. 

 Hypotes 2 - Det finns en skillnad i attityder gentemot dokumentation beroende 

på kön. Nollhypotes - Det finns ingen skillnad i attityder gentemot 

dokumentation beroende på kön. 

 

Hypotes 1 visade ingen skillnad i attityder gentemot dokumentation beroende på 

arbetslivserfarenhet i någon av kategorierna. Nollhypotesen kunde inte förkastas i något 

fall, det vill säga det finns ingen signifikant skillnad mellan arbetslivserfarenhet i någon 

av kategorierna (tabell 7). Det fanns inte heller någon skillnad i Hypotes 2 gällande 

attityder gentemot dokumentation beroende på kön i någon av kategorierna. 

Nollhypotesen kunde inte förkastas i något fall, det vill säga det finns ingen statistisk 

signifikans mellan könen i någon av kategorierna (tabell 7).  

 

Tabell 7. Hypotesprövning     

Kategori Gruppindelning m s Hypotes P-värde 

1.) Synliggöra 

patientsäkerhet 

genom dokumentation 

Mindre erfarenhet 

Mer erfarenhet 

Man 

Kvinna 

 

5,64 

6,12 

5,81 

5,95 

1,05       

0,63 

0,88 

0,92 

 

H1 

H2 

0,066 

0,469 

2.) Synliggöra 

arbetsuppgifterna och 

arbetsbelastningen 

genom 

dokumentationen 

Mindre erfarenhet 

Mer erfarenhet 

Man 

Kvinna 

 

5,61 

5,89 

5,59 

5,92 

1,13 

0,84 

1,11 

0,85 

 

H1 

H2 

0,329 

0,228 

3.) Synliggöra brister 

och problem i dagens 

journalsystem  

Mindre erfarenhet 

Mer erfarenhet 

Man 

Kvinna 

 

5,85 

5,93 

5,94 

5,83 

0,59 

0,47 

0,49 

0,57 

 

H1 

H2 

 

0,578 

0,504 

 

4.) Synliggöra 

kunskapsnivå relaterat 

till dokumentation  

Mindre erfarenhet 

Mer erfarenhet 

Man 

Kvinna 

 

5,68 

5,59 

5,66 

5,61 

0,91 

1,15 

0,88 

1,19 

 

H1 

H2 

0,916 

0,635 

5.) Synliggöra 

attityder till 

dokumentation  

Mindre erfarenhet 

Mer erfarenhet 

Man 

Kvinna 

3,22 

3,60 

3,38 

3,44 

1,01 

1,20 

1,02 

1,24 

H1 

H2 

 

0,102 

0,914 

 

m – medelvärde; s – standardavvikelse. Skala från 1-7 där högt värde innebär att man 

håller med i påståendena på kategorinivå. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Respondenterna som inte kom på arbetsplatsträffarna eller utbildningstillfällena hade 

förmodligen inte svarat annorlunda på enkäten då möternas främsta syfte inte var att 

besvara enkäterna. Även om ett annat urval än bekvämlighetsurvalet hade valts hade det 

troligen inte påverkat resultatet i någon större utsträckning.  

 

Ett annat tillvägagångsätt för datainsamlingen hade kunnat vara webbenkäter eller att 

skicka ut enkäter via post till ambulanspersonal i Sverige. Då hade man kunnat göra 

urvalet till obundet och slumpmässigt, där alla hade haft lika stor möjlighet att komma 

med. Då hade stickprovet blivit representativt för hela populationen (Ejlertsson 2012, 

s.29). Svårigheterna med det hade bland annat varit att få tillgång till respondenternas 

uppgifter. Datainsamlingen hade då varit mycket mer omfattande i tid och hade även 

kostat mer att utföra om enkäterna skickats ut via post. Då respondenterna måste skicka 

tillbaka enkäten finns också risken att svarsfrekvens blivit lägre. Enligt Ejlertsson 

(2014, ss.12-13) är risken vid den typen av enkätundersökningar att respondenterna inte 

har möjlighet att ställa frågor om något de inte förstår. Det kan i sin tur ge svar som 

grundar sig på missuppfattningar. Svarsfrekvensen i webbenkäter är generellt låg 

(Ejltertsson, 2014, s.10). En styrka med vår datainsamling är att vi fått alla utdelade 

enkäter besvarade. Vi fanns också på plats för att kunna svara på respondenternas 

frågor. Om möjligheten funnits till att komma ut på fler ambulansstationers APT:n hade 

vi nått ut till ännu fler respondenter. Däremot är det tveksamt om fler besvarade enkäter 

hade ändrat vårt resultat. Dock hade det förmodligen lett till att vi kunnat vara mer säkra 

på vårt resultat.  

 

Forskningsfrågan om utbildningsnivå, det vill säga om det finns någon skillnad i 

förhållande till dokumentation beroende på om man är grund- eller specialistutbildad 

sjuksköterska, kunde inte testas. Detta på grund utav att det endast var sju stycken 

grundutbildade sjuksköterskor som besvarade enkäten. Därför valde vi att inte 

genomföra denna analys.  

 

Validitet 

Utifrån författarnas kännedom finns det lite forskning om dokumentation vad gäller 

ambulanssjukvården. Däremot finns det mer forskning om sjuksköterskor som arbetar 

på sjukhus gällande påverkande faktorer och attityder till dokumentation. Utvecklandet 

av eget instrument var därför nödvändigt för att kunna besvara studiens syfte. 

Inspiration hämtades från ett tidigare testat instrument (Petkovšek-Gregorin & Skela-

Savič 2015, ss.110-111). Eftersom påståendena riktade sig till sjuksköterskor på sjukhus 

omformerades påståendena för att studera faktorer och attityder som kan påverka 

ambulanspersonals dokumentation.   På grund av det var utformandet av egna 

påståenden också nödvändigt. Det hade varit önskevärt om instrumentetet testast i en 

större utsträckning för att öka validiteten. Däremot gjordes en mindre pilotstudie för att 

se utifall något kunde uppfattas som otydligt. En professor och en universitetslektor 

granskade också instrumentet vilket medförde att några få justeringar gjordes utav 

påståendena i enkäten. Det kan ses som en styrka då en expertgrupp kan stärka 

validideteten (Polit & Beck 2012, s.357) 
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En kvalitativ studie hade kunnat göras för att studera upplevelserna av dokumentation. 

Genom intervjuer med öppna frågor hade man kunnat undersöka faktorer och attityder 

som påverkar dokumentationen mer förutsättningslöst. Nackdelen med det hade varit att 

vi hade fått ett fåtal respondenters åsikt då intervjuer är mer tidskrävande. 

Enkätundersökningar är bättre lämpade för större analyser snarare än djupgångna 

analyser (Polit & Beck 2012, s.265). Ett alternativ hade varit att göra förberedande 

intervjuer med ambulanspersonal för att få en inblick i vilka påståenden man skulle 

kunna ha med i enkäten. Expertgruppens utlåtande samt instrumentet av Petkovšek-

Gregorin och Skela-Savič (2015, ss.110-111) som vi inspirerades av får ändå anses vara 

tillräckligt med underlag för påståendena som utformades.  

 

Reliabilitet  

Enkäten bestod enbart utav påståenden med likadana svarsalternativ genom hela 

enkäten. Fördelen med det är att det blir lättare för respondenterna att svara på enkäten. 

Risken är däremot att respondenten tröttnar men den risken bör ändå anses vara låg med 

tanke på att det endast var 20 påståenden. Cronbachs alfa för hela instrumentet blev 

0,682. Påståendet 3.f gällande nya tekniska hjälpmedel möjliggör bättre dokumentation 

var påståendet som sänkte cronbachs alfa mest för hela instrumentet. Det var inte 

överraskande då det var flest frågor som dök upp gällandet det påståendet under 

datainsamlingen. Vad som menades med nya tekniska hjälpmedel preciserades inte 

ytterligare då vi inte syftade på något särskilt hjälpmedel utan hjälpmedel generellt. Vi 

anser ändå att påståendet är av betydelse då det öppnar för kommande alternativa sätt att 

föra journal.  

 

Kategori tre, som handlade om brister och problem i dagens journalsystem var den 

kategori som fick lägst cronbachs alfa.  Det kan bero på att det var den kategori som 

bestod utav flest påståenden som vi utformat själva. Avsikten med kategorin var att 

belysa faktorer som kan inverka på ambulanspersonalens journalföring. Påstående 3.b 

gällande dokumentationens lättillgänglighet för andra vårdgivare var det påstående som 

sänkte cronbachs alfa mest i kategori tre. Hade det påståendet tagits bort, hade 

cronbachs alfa istället blivit 0,442 för den kategorin. En orsak till att den låga värdet kan 

vara att påståendet var det enda omvända i kategorin. Påståendet var ställt på ett positivt 

sätt medan resterande påståenden är ställda på ett negativt sätt.  

 

Påståendena som sänkte cronbachs alfa hade kunnat tas bort helt från resultatet. 

Däremot var inte syftet med uppsatsen att utveckla och pröva ett instrument och därför 

valdes vi att ha kvar påståendena.  

 

Resultatdiskussion 

I de två första kategorierna som handlade om patientsäkerhet och synliggörandet av 

arbetsuppgifter samt arbetsbelastning tenderade respondenterna att hålla med i hög grad. 

Den tredje kategorin syftade till att studera faktorer som kan belysa brister i dagens 

journalsystem. Det var den kategorin som var mest intresseväckande då det var enda 

kategorin som visade på en negativ inställning till dagens sätt att dokumentera. Nästa 

kategori som berör kunskap om dokumentation, var respondenterna åter igen enhetliga 
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och positiva. Slutligen studerades attityder till dokumentation. Respondenterna 

tenderade att svara åt det neutrala hållet bortsett från påståendet om muntlig 

överraportering vilket de inte ansåg vara tillräcklig för mottagende enhet.  

 

Hypotesen gällande skillnader i arbetslivserfarenhet har även prövats i en studie av 

Petkovšek-Gregorin och Skela-Savič (2015, ss.112-113). Precis som i vårt resultat 

kunde deras studie inte påvisa någon skillnad mellan grupperna. Det ska dock påpekas 

att deras studie jämförde sjuksköterskor på sjukhus och inte inom ambulanssjukvården.  

 

Respondenterna i denna uppsats höll med i påståendena om att dokumentationen bidrog 

till ökad patientsäkerhet. Forskning har visat på bristen gällande dokumentation som 

skulle kunna påverka patientsäkerheten. I en norsk studie av Staff och Søvik (2011, 

ss.7-10) förekom brister i ambulanspersonalens dokumentation av omhändetagandet av 

traumapatienter. Ambulanspersonalen dokumenterade inte flertalet av patienternas 

vitala parametrar vilket skulle kunna vara en risk för patientsäkerheten. Författarna till 

studien föreslog att man kunde använda sig av checklistor för att förbättra både 

dokumentationen och vårdandet av patienten. En annan förbättringsåtgärd som togs upp 

var journalgranskning. Deras slutsats var ett behov av en ökad standardisering gällande 

sättet vi dokumenterar på, införandet av tydligare processer, ökad kompetens samt ett 

evidensbaserat hjälpmedel för ambulansdokumentation. I en annan studie av Murray et. 

al. (2010 ss.26-27) förekom också brister gällande dokumentationen i stressiga 

situationer som hjärtstopp. De uppgifter som missades mest att föra in var allergier och 

medicinöverkänslighet. 

 

Respondenterna höll med i nästan samtliga påståenden gällande brister och problem i 

dagens journalsystem. Främst rör det sig om att göra journalsystem mer lättarbetat och 

lättillgängligt för andra vårdgivare. Liknande slutsatser har även förekommit i Staff och 

Søviks studie (2011, ss.7-9) där man ser nackdelar med användandet av flera 

journalsystem. I samma studie har man också sett behovet av att göra journalföringen 

mer lättarbetad. En möjlighet för att förbättra journalföringen skulle kunna vara nya 

tekniska hjälpmedel. Detta håller även respondenterna i denna studie med om. Ett 

exempel på nya tekniska hjälpmedel är beslutstöd. För att kunna använda sig av 

beslutstödet kräver programvaran att man för in uppgifter om patienten som exempelvis 

vitalparametrar. På så sätt integrera man dokumentationen i sitt arbete. Har man då 

beslutstödet kopplat till patientjournalen behöver man inte föra in samma uppgifter igen 

vilket hade kunnat leda till att dubbeldokumentation undvikits. En annan fördel med att 

dokumentera på detta sätt är att man dokumenterar i realtid som en del i vårdprocessen 

och inte som en återblick av den. Fördelar med beslutstöd har beskrivits i en studie av 

Chan et al. (2010, s.274) där tekniska hjälpmedel visade sig vara överlägset bättre än 

traditionell journalföring på papper när det kommer till dokumentation. Genom att föra 

in patientens vitalparametrar kunde man följa patientens status och på så sätt se ifall 

patienten hälsotillstånd förändrades.  Studien visade också att beslutstödet förbättrade 

den medicinska dokumentationen vilket gav högre precision i triageringen av patienter. 

En annan studie som har visat på fördelar med användet av beslutstöd återfinns i 

Hagiwara et. al. (2013, s.151) studie där följsamheten gällande behandlingsriktlinjer 

ökade. Däremot visade samma studie på en ökad tid på plats innan transport för gruppen 

som använde sig av beslutstödet.  
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Överrapporteringen från ambulansen till akuten är en kritisk faktor för 

patientsäkerheten. Detta på grund av den ständiga risken för att information ska gå 

förlorad (Knutsen & Fredriksen 2013, s.1). Det finns begränsat med forskning gällande 

kvalitén på överrapporteringen mellan ambulans och akutmottagning (Carter, Davis, 

Evans & Cone 2009, s.280).  De mest sjuka patienterna anländer förmodligen med 

ambulans och därför är samspelet mellan ambulanspersonal och personal på akuten 

betydelsefullt (Bruce & Suserud 2005, s.208). Tidigare forskning har visat på 

betydelsen av den muntliga överraporteringen. I en studie av Knutsen och Fredriksen 

(2013, s.3) ansåg läkare att den muntliga överraporteringen var den viktigaste 

komponenten vid överlämnandet av patienten i traumasammanhang. Thakore och 

Morrison (2001, ss.294-295) har däremot identifierat brister i den muntliga 

överraporteringen mellan ambulanspersonal och akutmottagningens personal. Studien 

visade att personalen på akutmottagningen ansåg att den muntliga överraporteringen 

saknade struktur och varierade i kvalité.  Ambulanspersonalen i samma studie upplevde 

också att vårdpersonalen på akutmottagnigen inte var tillräckligt uppmärksamma vid 

överrapporteringen av patienten. En anledning till bristfällig överrapportering skulle 

enligt Bruce och Suserud (2005, s.207) kunna vara att överraportering ofta sker under 

stressade omständigheter men även under en begränsad tid. Orsaken till det kunde vara 

att patienten befann sig i ett livshotande tillstånd eller att ambulanspersonalen hade ett 

nytt uppdrag att påbörja.  

 

Slutsats 

Slutsatserna är att ambulanspersonal tillhörande SÄS ansåg att dokumentationen bidrog 

till en ökad patientsäkerhet. Dokumentationen kunde också användas för att återspegla 

utförda arbetsuppgifter. Ambulanspersonalen ansåg att de hade tillräckligt med kunskap 

om hur och vad som ska dokumenteras. Flera faktorer som kunde påverka 

ambulanspersonalens dokumentation belystes i resultatet. Att göra dokumentationen 

mer lättarbetad och lättillgänglig var påståenden som belyste faktorer som kan påverka 

dokumentationen. Andra faktorer belystes av påståendena som handlade om att tiden till 

dokumentation inte alltid räckte till samt förekomsten av dubbeldokumentation. Detta 

var påståenden respondenterna tenderande att hålla med om. Det framkom också i 

resultatet att nya sätt att dokumentera på hade kunnat förbättra dokumentationen. Nya 

tekniska hjälpmedel, som exempelvis beslutstöd hade kunnat vara ett alternativ till 

dagens dokumentationssätt. På så sätt hade dokumentationsarbetet kunnat göras mer 

lättarbetat och dubbeldokumentation hade kunnat undvikas. Patientsäkerheten hade 

även kunnat gynnas då beslutstödet hade kunnat underlätta dokumentationen. Det 

behövs mer forskning inom området för att förenkla ambulanspersonalens arbetsätt men 

även för att bidra till en ökad patientsäkerhet.  
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Till dig som arbetar som ambulanspersonal inom ambulanssjukvården SÄS 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska med inriktning på 

ambulanssjukvård. Som en del utav utbildningen skriver vi en magisteruppsats. Syftet med 

vår uppsats är att undersöka faktorer och attityder som kan inverka på ambulanspersonals 

dokumentation.  Dokumentationen är en väsentlig del av arbetet samtidigt som det är en 

skyldighet inom den prehospitala vården. Därför är det av stor vikt att studera hur 

ambulanspersonal ställer sig till denna uppgift och utförandet av den. På grund av det vänder 

vi oss till ambulanspersonal inom ambulanssjukvården SÄS. Som tack för er medverkan 

skickar vi ut ett exemplar av arbetet per post till ambulansstationen när det är färdigt.  

 

Deltagande är frivilligt och anonymt men vi ser gärna att ni svarar på vår enkät då era svar 

ligger till grund för vår uppsats.  

 

Databehandling kommer enbart ske på gruppnivå vilket innebär att inga enskilda svar 

kommer att redovisas. Endast författarna till denna uppsats och deras handledare kommer ta 

del av dina svar.  

  

Enkäten består av 20 påståenden fördelade på fem kategorier varav varje påstående har sju 

svarsalternativ. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Martin Eriksson   Handledare 

0702-414700   Leif Sandsjö,   

S094626@hb.se   Forskare vid Akademin för vård, arbetsliv och    

Rijad Sabanovic  välfärd 

0739-327239   Högskolan i Borås 

S092670@hb.se                                       0734-606633  

leif.sandsjo@hb.se 

 

mailto:S094626@hb.se
mailto:S092670@hb.se
mailto:leif.sandsjo@hb.se
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Utbildning:    Ambulanssjukvårdare 

    Grundutbildad sjuksköterska  

                       Specialistsjuksköterska (d.v.s. ambulans, anestesi, IVA) 

 

Arbetslivserfarenhet inom ambulansyrket:              år.  
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1.a) Ambulanspersonalens 

dokumentation har en positiv 

inverkan på patientsäkerheten. 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

1.b) Syftet med att föra journal är 

att ge en god och säker vård. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

1.c) Ambulanspersonalens 

dokumentation säkerställer 

informationsflödet i vårdkedjan.  

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

1.d) Ambulanspersonalens 

dokumentation bidrar till ökad 

medvetenhet om patientens 

omvårdnadsbehov.    

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

1.e) Ambulanspersonalens 

dokumentation bidrar till ökad 

medvetenhet om patientens behov 

av medicinsk behandling.     

 

O 
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O 

 

O 

 

 

O 

 

 

O 

 

1.f) Ambulanspersonalens 

dokumentation ger ett bra 

underlag för arbetet på 

mottagande vårdinstans. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
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2.a) Dokumentation av 

ambulanspersonalens utförda 

arbetsuppgifter är en nödvändig 

del i det dagliga arbetet. 
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2.b) Genom att dokumentera 

utförda arbetsuppgifter i 

patientens journal synliggörs 

ambulanspersonalens arbete. 
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2.c) Dokumentationen bidrar till 

att visa min arbetsbelastning. 
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3.a) Dagens sätt att dokumentera 

hade kunnat göras mer lättarbetat.  
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3.b) Det jag dokumenterar är 

lättillgängligt för andra 

vårdgivare.  
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3.c) Information hade varit mer 

lättillgänglig om alla 

dokumenterat i samma 

journalsystem.  
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3.d) Tiden jag har till 

dokumentation under ett uppdrag 

räcker inte alltid till. 
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3.e). Dubbeldokumentation 

förekommer ofta i mitt arbete. 
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3.f) Nya tekniska hjälpmedel 

möjliggör bättre dokumentation. 
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4.a) Jag tycker det är enkelt att 

veta vad jag ska dokumentera. 
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4.b) Jag har tillräckligt med 

kunskap om hur jag ska 

dokumentera. 
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5.a) Dokumentation tar upp tid 

från mötet med patienten. 
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5.b) Dokumentationen utgör en 

för stor del av arbetet.   
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5.c) Muntlig överrapportering är 

tillräcklig för mottagande 

vårdenhet. 
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Tack för ditt svar! 
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Till vederbörande klinikchef för godkännande av datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterska med inriktning på 

ambulanssjukvård. Som en del utav utbildningen skriver vi en magisteruppsats. Syftet med 

vår uppsats är att undersöka faktorer och attityder som kan inverka på ambulanspersonals 

dokumentation. Vi kommer även undersöka om det finns någon skillnad mellan 

utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet samt kön.  Enligt Socialstyrelsen drabbas var tionde 

patient inom sluten somatisk vård av vårdskador. Det kostar enorma summor pengar men 

orsakar också ett lidande för den drabbade patienten. Somliga av dessa vårdskador beror 

troligen på bristande dokumentation eller överrapportering. 

 

Datainsamlingen kommer att ske genom att vi besöker SÄS ambulansstationer och delar ut 

enkäter som de anställda får fylla i. Vår förhoppning är att närvara vid tillfällen där många 

anställda är på plats samtidigt som exempelvis i slutet på ett APT. Information kommer att 

ges om syfte, tillvägagångssätt, anonymitet och frivillighet. Vi hoppas att tid finns till att fylla 

i enkäterna på plats och därefter samlar vi in dem. Förväntad tidsåtgång har vi beräknat till 

max 15 minuter. Datainsamlingen kommer att ske mellan veckorna 16-18 år 2016. Enkäten 

vänder sig till samtliga sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården i SÄS. Data 

kommer att presenteras på gruppnivå vilket innebär att vi inte kommer uttala oss om enskilda 

respondenters svar.  

 

Vår förhoppning är att få in svar från samtliga ambulansstationer i SÄS.  

 

Tack på förhand! 

 

Martin Eriksson  

S094626@hb.se 

0702414700 

 

Rijad Sabanovic 

S092670@hb.se  

0739327239 

 

Handledare  

Leif Sandsjö 

Forskare vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

Högskolan i Borås 

leif.sandsjo@hb.se 

0734606633

mailto:S094626@hb.se
mailto:S092670@hb.se
mailto:leif.sandsjo@hb.se


Bilaga 2 

  

 
Enhetschefen godkänner härmed att Martin Eriksson och Rijad Sabanovic genomför 

datainsamling inom ramen för vad som beskrivits ovan.  

 

 

Borås     /     2016. 

 

 

Namnförtydligande:  …………………………………........................... 

 

 

 

 

Underskrift:   …………………………………........................... 

 


