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Syfte: Syftet med denna studie var att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vad som är 
av betydelse vid hänvisning av patienter till lämplig vårdnivå efter den prehospitala 
bedömningen. Bakgrund: Forskningen visar att ambulanspersonal hänvisar patienter till annan 
vårdnivå allt oftare. Hänvisning till vårdnivå är komplext och kan påverka patientsäkerheten. 
Kompetensbeskrivningen för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor beskriver att de ska ha 
förmågan att kunna bedöma patienter och hänvisa dem till mest lämpliga vårdnivå. Design: En 
kvalitativ intervjustudie användes. Metod: Studien genomfördes på ambulansstationer i mellersta 
Sverige under 2018. Elva specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som arbetade på 
ambulansstationer i regionen rekryterades till studien. Kvalitativ innehållsanalys användes för att 
analysera intervjuerna Resultat: Analysen av resultatet ledde fram till tre huvudkategorier: 
Hälsokompetens, Trygg och säker vård och Felaktig användning av resurser och otillräckligt 
samspel får negativa konsekvenser för patienten. Informanterna upplevde att samhället har en 
förväntning på ambulansen och var i behov av information om dess uppdrag. Det upplevdes 
finnas en bristande samverkan och förståelse mellan organisationer vilket patienten blev lidande 
för. Ambulanssjuksköterskornas erfarenhet var att det behövdes en bred kunskap och att det var 
både utmanande och skrämmande att hänvisa. Konklusion: Ambulanssjuksköterskor upplever 
hänvisning till annan vårdnivå som komplext. Det krävs fortlöpande utbildning och forskning i 
aktuellt område och förbättrad tillgänglighet och information från övriga organisationer om var 
när och hur patienten ska vända sig till beroende på sökorsak och hälsostatus.  Förbättrade 
förutsättningar bör leda till ökad patientsäkerhet för samhällets medborgare.  
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Aims and objectives: The aim with this study was to explore ambulance nurses' (ANs) 
experiences of referral patients to appropiate levels of care after prehospital assessment. 
Background: Research means that ambulances are non-conveyance patients more often than 
before. Non-conveyance is complex and can influence the patient safety. The competence 
description for an educated ambulance nurse mean they should have the ability to judge and 
referral patient to appropriate level of care.  Design: A qualitative interview study was used. 
Methods: The study was conducted in a region in the middle of Sweden during 2018. Eleven 
nurses with ambulance education were recruited from the ambulance departments in the region. A 
qualitative content analysis was used to analyse the interviews. Results: The analyze of the result 
became three maincategories; Health Competency, Confident and safe care and Improper use of 
resources and insufficient cooperation lead to negative consequences for the patient.  The 
informants experienced the society had expectations on the ambulance and were in need for 
information about there mission. There was a lack of understanding between the organizations 
that affect the patients negative. The ambulance nurses´ need broad knowledge and it was both 
challenging and frightening to referral patients to appropiate level of care. Conclusion: 
Ambulance nurses experience reference to another level of care as complex. There is a need for 
continuous education and research in the current area and improved accessibility and information 
from other organizations about where and how the patient should turn to depending on the search 
cause and healthstatus. Improved conditions would contribute to increased patient-safe care for 
our citizens.  
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Inledning	
Vid akut sjukdom eller skada ringer personer inom Sveriges gränser nödnumret 112. Då 
svarar en person från SOS alarm som gör en första bedömning om personen är i behov av 
akut sjukvård (SOS alarm u.å.). SOS alarm gör bedömning om den sjuka behöver komma i 
kontakt med ambulans och hur fort detta bör ske. Beroende på bedömningen prioriteras 
ambulans till dem som bedöms ha högst behov av sjukvård (Stålhandske 2009; SFS 
2014:821). Utifrån hur många ambulanser som finns tillgängliga kan väntetiden variera (1177 
2018; Riksrevisionen 2012). Enligt svensk lag är det upp till varje landsting att anlita en 
larmcentral som styr ambulansens uppdrag (SOSFS 2009:10).  
Prioriteringsgrader för patienten avgörs av utbildad personal på SOS alarm (SOS alarm u.å.). I 
Sverige finns prioriteringsgrad ett till tre för ambulansen. Prioritet ett är högst prioriterad och 
ett tillstånd då patienten bedöms ha ett livshotande tillstånd. Prioritet två är ett akut uppdrag 
men som inte bedöms som livshotande för patienten. Prioritet tre är ett uppdrag som är minst 
brådskande, tillståndet för patienten ska inte påverkas av väntetiden (SOSFS 2009:10).  
 

Ambulansens uppdrag  
Historiskt sett har ambulansen utvecklats från att vara ett fordon som endast transporterar 
patienter till att bli ett fordon som idag utför avancerad akutsjukvård (Ebben et al. 2017; 
Gårdelöv 2009; Raataniemi 2018). En ambulans ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter om 
ambulanssjukvård vara ett fordon som transporterar och vårdar sjuka och skadade (SOSFS 
2009:10). Enligt Karlberg (2009) används ambulanser även till personer som inte är i behov 
av akutsjukvård.  Författaren menar att patienter som har enkla besvär borde transporteras 
med alternativa medel istället för att vårdas eller transporteras av ambulanser. I Sverige ökar 
antalet larm som gäller ambulans för varje år. Enligt statistik från SOS Alarm har antalet 
ärenden ökat med nio procent från år 2009 - 2011 (Riksrevisionen 2012). Utvecklingen visar 
att ambulanserna har mer uppdrag och efterfrågas även när annat transportsätt hade varit mer 
lämpligt (Karlberg 2009). Enligt Riksrevisionen (2012) kan ökningen av antalet 
ambulansärenden bero på att ambulansen används till uppdrag där vårdbehov saknas under 
transporten. Ambulanserna ställs idag inför större krav då antalet vårdinrättningar har minskat 
vilket ger längre transporter med sjuka patienter. Enligt Karlberg (2009) kommer 
befolkningen i samhället i genomsnitt bli äldre och ökad ålder medför ökad morbiditet och det 
ställer krav på framtidens ambulanssjukvård. En utmaning i detta är att ha förmågan att 
använda sjukvårdens resurser rätt så att de som behöver ambulansens resurser får det.  

Kompetens i ambulanssjukvården  
Historiskt sett så har ambulanssjukvårdare bemannat ambulanser (Sjöström & Johansson 
2000) men då det behövdes en kompetenshöjning i samband med utvecklingen av den 
medicinska vetenskapen på 2000-talet blev det vanligare med sjuksköterskor i ambulansen 
(Suserud & Rådestad 2009). År 2005 beslutade Socialstyrelsen att enbart sjuksköterskor 
skulle få hantera läkemedel (Gårdelöv 2009). I ambulansen arbetar enligt lag minst en person 
som har behörighet att administrera läkemedel enligt Socialstyrelsens föreskrifter om hälso- 
och sjukvård (SOSFS 2009:10). I praktiken innebär det att minst en sjuksköterska bemannar 
ambulansen. År 2001 initierades en specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 
(RAS 2012). Utbildningen är 60 högskolepoäng och finns idag på tolv lärosäten i Sverige 
(Universitetskanslersämbetet [UKÄ] 2018). En sjuksköterska med specialistutbildning bör ha 
ökad kompetens inom sin specialitet jämfört med annan sjuksköterska (Suserud & Rådestad 
2009). Enligt en enkätundersökning från Riksrevisionen (2012) ställer åtta av 21 landsting 
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högre krav än Socialstyrelsens krav på en sjuksköterska i varje ambulans. Deras krav är att 
minst en sjuksköterska ska vara specialistutbildad.  
 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) och Svensk sjuksköterskeförening 
utformade en kompetensbeskrivning för specialistutbildade sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvård år 2012 för att tydliggöra professionens ansvar. Enligt beskrivningen ska 
en specialistutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvård ha förmågan att vårda, undersöka 
och behandla patienter. Förutom medicinsk kompetens ska även personalen ha förmågan att 
stimulera patienten till egenvård, samverka med vårdnivåer och vårdgivare, optimera 
resursutnyttjande och delge patienter/närstående och andra yrkesgrupper om ambulansens 
uppdrag (RAS och Svensk sjuksköterskeförening 2012).  
 
Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan kunna bedöma livshotande tillstånd men 
också ha förmågan att hantera patienter som inte bedöms ha akuta besvär (RAS och Svensk 
sjuksköterskeförening 2012). Vid ankomst till patienten gör ambulanspersonalen den primära 
bedömningen av patienten enligt ABCDE-principen för att identifiera och åtgärda livshotande 
tillstånd. När detta är bedömt och åtgärdat inleds den sekundära undersökningen och riktar sig 
mot aktuella besvär (Hagiwara & Wireklint Sundström 2009). När ambulanspersonalen 
identifierat vårdbehov ska de besluta om lämplig vårdnivå för patientens bästa (RAS och 
Svensk sjuksköterskeförening 2012). Enligt lag ska beslutet om vårdnivå eftersträvas och tas i 
samråd med patienten (SFS 2014:821). Till stöd för sin bedömning ska beslutet baseras på 
riktlinjer och behandlingsanvisningar. Det är viktiga verktyg för en strukturerad bedömning, 
men det kan också leda till begränsningar (Hagiwara & Wireklint Sundström 2009).  

 

Sjuksköterskans funktion i mötet med patient 
Enligt Socialstyrelsen (2012) är kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet mötet mellan 
vårdpersonal och patient. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är viktig då 
vårdbehov identifieras och beslut tas om behandling. Sjuksköterskans uppgift är att fungera 
som ett bollplank och skall kunna individualisera vården eller behandling till varje enskild 
individ genom personcentrering. Ett lyckat samarbete mellan sjuksköterska och patient genom 
personcentrerat arbetssätt resulterar till en väl behandlad patient. Enligt Socialstyrelsen (2012) 
är patienten expert på sig själv och på sin egen sjukdom, men är i behov av sjuksköterskans 
kunskap, resurser och beslut.  
 
Enligt Peplau (1991) belyses vikten av att arbeta med patienten och inte för patienten. 
Personcentrerad vård skapas genom ett genuint intresse för patienten och dennes beskrivna 
behov. Sjuksköterskan skall inte lösa patientens problem och inte heller råda, men informera 
och upplysa om vilka resurser som finns att tillgå i samhället. Peplau (1991) betonar 
betydelsen av patientens egen delaktighet i de beslut som fattas. Det är viktigt att ge 
information om sjukdomen, att sjuksköterskan är medveten om, och reflekterar över när, var 
och hur informationen ges så att patienten kan vara delaktig och kunna vara med och 
diskutera de olika behandlingsalternativen som står till buds (Ekman et al. 2014).  
 
Enligt Orem (2001) uppstår ett omvårdnadsbehov när individen inte själv kan uppnå hälsa. 
Sjuksköterskan skall då stödja patienten till förmågan att vårda eller behandla sig själv i den 
mån som patienten kan (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Orem (2001) menar att egenvård 
är utförande av aktiviteter och behandling som individen själv tar ställning till och utför för att 
upprätthålla välbefinnande, hälsa och liv. Egenvården blir optimal först när patienten har 
förståelse för vad som skall utföras och på vilket sätt den skall utföras. Orem (2001) belyser 
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att alla individer har förmågan till utförande av egenvård men kräver vissa färdigheter för att 
kunna ge sig självhjälp till egenvård. Dock kan förmågan saknas och då menar Orem (2001) 
att individen också saknar färdighet att kunna utföra sin egenvård.  
 

Förväntningar på ambulans - ur ett patient- och närståendeperspektiv 
Sjuksköterskor upplever att patienter förväntar sig att ambulansen ska skjutsa dem till sjukhus 
(Höglund et al. 2018; Leikkola 2016) och det kan upplevas frustrerande bland personalen att 
behöva ta den diskussionen om hänvisning. Idag vill patienterna ha hjälp oavsett hur allvarligt 
deras hälsotillstånd är (Höglund et al. 2018).  
 
Leikkola (2016) menar att anhöriga förväntar sig att deras närstående ska åka till sjukhus med 
ambulans och att de snabbare får träffa läkaren. Bremer (2009) rapporterar att vanligaste 
konflikten med anhöriga var om bedömningen av vilken vård patienten var i behov av. Ibland 
fordrade anhöriga att patienten skulle till sjukhus men det upplevde inte ambulanspersonalen 
var det bästa för patienten. Anhörigas förväntningar om vilket sjukhus patienten skulle hamna 
på kunde också var ett skäl till konflikt. Leikkola (2016) beskriver att patienter och anhöriga 
inte alltid förstår varför patienten inte behöver åka ambulans till sjukhuset. Om det saknas en 
ömsesidig förståelse för hur patienten ska vårdas leder det till en situation som kan leda till att 
patienten transporteras till sjukhus trots att ambulanspersonalen upplevde att hänvisning hade 
varit att föredra.  

Bedöma - Hänvisa - Transportera - Vårda  
Hänvisning beskrivs som ett “... tillfälle då patienten bedömts och/eller behandlats på plats 
och inte kräver transport med medicinsk personal till sjukhus” (Citat som är fritt översatt från 
engelska) (Vloet et al. 2018, s. 2). En patient som hänvisas kan enligt Ebben et al. (2017) 
också bli hänvisad till primärvården. 
 
Prehospital hänvisning är relativt vanligt. Enligt Tohira et al. (2016) visade det sig att 15 % av 
patienterna inte transporterades med ambulansen medan Snooks et al. (2004) och Vloet et al. 
(2018) visar att cirka 25 - 30 % av alla patienter som ambulansen möter prehospitalt inte 
transporteras med ambulansen. Vloet et al. (2018) menar att patienter som nekas ambulans 
blir vanligare för varje år. Av patienter som hänvisas prehospitalt söker 6,1 % till 19 % 
akutsjukvård inom två dygn (Ebben et al. 2017). Det är ett komplext uppdrag för 
ambulanspersonal att avgöra om en patient ska transporteras till någon vårdinrättning eller bli 
nekad ambulanstransport (Vloet et al. 2018). Snooks et al. (2004) beskriver att 
ambulanspersonal inte med säkerhet kan avgöra vilka som kan hänvisas eller bör åka 
ambulans. Det har visat sig att ambulanspersonal och läkare inte har en överensstämmande 
bild om eller hur patienten bör transporteras. Ambulanspersonal hade en tendens att 
underskatta vårdbehovet.  
 
I Leikkolas (2016) studie upplever 19 % av ambulanspersonalen att de upplever det svårt att 
ta beslut om patienten kan hänvisas. Ebben et al. (2017) menar att det är många faktorer som 
påverkar om en patient hänvisas, t.ex. personalens kompetens, närstående, anhöriga och vilka 
vårdinrättningar som är tillgängliga.  
 
Patienter som hänvisas ska mottaga och förstå information om deras hälsotillstånd. Det har 
visat sig att ambulanspersonal brister i att ge information om vårdbehov och vart patienten bör 
vända sig. När information ges försäkrar sig inte alltid personalen om att patienten har 
uppfattat den (IVO 2018).  
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Den tredje vanligaste orsaken till anmälningar till Socialstyrelsen gällande ambulanssjukvård 
är att ambulansen lämnat patienten på plats. Det har rört sig om att patienten inte ha bedömts 
vara i behov av ambulans och detta har skett både i samtycke med patient och när patienten 
blivit nekad ambulans utan samtycke (Riksrevisionen 2012). Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) (2018) menar att ambulanssjukvården hänvisar patienter på felaktiga grunder 
och det har fått negativa konsekvenser för patientens hälsa. Ibland har ambulanspersonal 
hänvisat patienter med allvarliga symtom till en annan vårdnivå och det har lett till att 
patienten blivit lidande.  
 
 

 
  
Figur 1.  Exempel på antalet hänvisningar i NU-sjukvården.  
Koderna A04, A05 och A06 visar totalt antalet hänvisningar per månad och år.   
 

Patientsäkerhet  
Hälso och sjukvårdslagen beskriver att en vårdskada kan inträffa när patienten inte fått den 
vård den varit i behov av. Det kan vara att inte adekvata åtgärder utförts eller att patienten inte 
fått behandling (SFS 2017:30). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar vårdskada 
“som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och 
sjukvården”. 
 
Riksrevisionen (2012) konstaterade att körningar av patienter i ambulans som inte är i behov 
av vård under transporten tar plats för sådana som egentligen kan behöva ambulans. När 
patienten inte har behov av sjukvård under transport och ambulans tillkallas kan någon med 
större behov bli lidande (Karlberg 2009).  
 

Vårdnivå 
Vårdnivå beskrivs i litteraturen som akutmottagning, vårdcentral, mottagning, kommunal vård 
eller egenvård (Wireklint Sundström et al. 2016). Författarna till denna studie har valt att 
definiera vårdnivå till sådant som inte medför att patienten transporteras med ambulans. Se 
bilaga 6.  
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Problemformulering  
I ambulansens uppdrag ingår att patienten ska hänvisas till den vårdinrättning som är mest 
lämplig och gör mest patientnytta. Enligt kompetensbeskrivningen ska den specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskan medverka till att patienten hamnar på rätt vårdinrättning och för det 
krävs samverkan med specialistvård, kommunal vård och primärvård. Forskning visar att det 
är svårt att bedöma patienters vårdbehov. Samhällets invånare blir äldre och med en ökad 
morbiditet kommer det sannolikt leda till ökad belastning på sjukvården. Ambulansens 
begränsade resurser behöver användas som transportmedel till dem som behöver den. Rätt 
bedömning om hälsotillstånd och vårdnivå gynnar patienten och optimerar samhällets 
vårdresurser. Felaktiga bedömningar kan få fatala konsekvenser och orsaka stora vårdskador. 
Denna studie avser att bidra till ökad kunskap om prehospital hänvisning.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vad som är av 
betydelse vid hänvisning av patienter till lämplig vårdnivå efter den prehospitala 
bedömningen.  
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Metod	

Design 
Studiens design var empirisk och genomfördes med kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck 
(2012) är det en lämplig design om forskaren vill få en djupare förståelse för deltagarnas 
åsikter. Denna studie beskrev specialistsjuksköterskors med inriktning mot ambulanssjukvård 
upplevelser av att hänvisa patienter prehospitalt efter bedömning. Då syftet med denna studie 
var att undersöka upplevelser var intervjuer den mest lämpliga metoden att använda. Enligt 
Polit och Beck (2012) är ett strategiskt urval lämpligt att använda när deltagare med expertis 
av fenomenet som ska studeras är önskvärt.  
 

Undersökningsgrupp 
Inklusionskriterierna på deltagarna var att de var utbildade specialistsjuksköterskor med 
inriktning mot ambulanssjukvård och hade ett års arbetserfarenhet efter utbildningen. 
Informanterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 
Bekvämlighetsurval är enligt Polit och Beck (2012) användbart då forskaren vill få 
informanter från en specifik grupp. Personal på de berörda arbetsplatserna som uppfyllde 
inklusionskriterierna blev tillfrågade om medverkan i studien. Deltagarna blev efter intervjun 
tillfrågade om de kunde namnge någon annan i personalen som uppfyllde 
inklusionskriterierna och som skulle kunna tillfrågas om att medverka i studien. 
Informanterna som intervjuades arbetade på medelstora respektive mindre stationer i två län i 
mellersta Sverige. Författarna till studien hade en arbetsrelation till deltagarna. Totalt 
intervjuades elva personer på fyra ambulansstationer. Vid en intervju misslyckades 
inspelningen vilket gjorde att det blev ett bortfall. Materialet blev tio inspelade intervjuer. 
Enligt Polit och Beck (2012) kan god kvalité av intervjuerna nås med ett fåtal deltagare.  
 

Datainsamling 
Innan studien genomfördes blev verksamhetscheferna och cheferna på respektive 
ambulansstation tillfrågade om personalen fick medverka i studien. Detta skulle godkännas 
skriftligen (Bilaga 2 och 3).  
Ambulanssjuksköterskorna fick innan deltagandet skriftlig och muntligt information om 
studiens innehåll och informerades om samtyckeslagen och dataskyddslagen (GDPR) och fick 
information kring hur materialet hanterades av författarna. Deltagarna informerades om 
möjligheten att avbryta intervjun utan att ange orsak. Efter att deltagarna blivit informerade 
skulle han eller hon skriftligen ge sitt aktiva informerade samtycke till att medverka i studien 
(Bilaga 4 och 5).  
 
Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie utfördes för att testa 
om frågorna var lämpliga att använda för att få svar på studiens syfte (Polit & Beck 2012). 
Efter pilotstudien justerades en fråga, men intervjun ansågs ha god kvalité för att kunna 
användas i resultatet och inkluderas i materialet.   
 
Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna titta på en modell (Bilaga 6) som definierade 
vårdnivå. Modellen var utformad i syfte att intervjuare och informanter skulle ha en 
gemensam utgångspunkt i intervjuerna. Intervjuerna hade ett semistrukturerat upplägg och 
utgick från förutbestämda öppna frågor (Bilaga 1). I intervjuerna användes även följdfrågor 
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för att få utvecklade svar och en djupare förståelse. Intervjuerna spelades in på diktafon efter 
godkännande av informanterna. Materialet förvarades inlåsta med tillgång endast till behöriga 
till studien.  
 
Respektive författare till den här studien gjorde fem intervjuer vardera som ingick i studien. 
Intervjuerna varierade mellan 15 minuter och 35 minuter. Intervjuerna genomfördes i oktober 
och november 2018 på informanternas arbetsplats.  
 

Dataanalys  
Det inspelade materialet transkriberades ordagrant och analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är lämplig då materialet är av beskrivande form 
(Polit & Beck 2012). Innehållet analyserades med hjälp av Granheim och Lundmans (2004) 
analysmetod. Det inspelade materialet lästes igenom separat av båda författarna ett flertal 
gånger för att få en helhet av texterna. Meningar eller fraser som innehöll information från 
informanterna som ansågs svara på studiens syfte plockades ut. Efter individuell läsning lästes 
materialet tillsammans i par för att få en gemensam bild av helheten. De meningsbärande 
enheterna som upplevdes svara på syftet jämfördes mellan författarna innan de plockades ut, 
detta för att öka trovärdigheten (Polit och Beck 2012). Meningarna och fraserna bildade 
meningsbärande enheter i syfte att korta ner texten men bibehålla innehållet. Enheterna 
kodades och sorterades efter likheter och skillnader till olika underkategorier som låg till 
grund för det centrala budskapet som framkommit i intervjuerna. Slutligen formulerades 
kategorier som kom att beskriva innebörden av materialet som framkom under intervjuerna 
och som besvarade studiens syfte (Granheim och Lundman 2004).  
 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Ibland kanske vi skickar 
folk till vårdcentralen som 
inte ens behöver gå dit, men 
att vi gör det för att backa 
upp våra era beslut för att 
inte chansa. Det känns alltid 
bättre, men ring 
vårdcentralen du, ta några 
prover, för då har man 
ryggen fri, fast de kanske 
inte hör hemma på en 
vårdcentral heller”.  

Skickar patienter 
till vårdcentraler 
för att backa upp 
egna beslut, för att 
ha ryggen fri, fast 
de kanske inte hör 
hemma på en 
vårdcentral heller. 

Skicka in 
patienter 
för att 
vara 
säker 

Rädsla att 
göra fel. 

Trygg och 
säker vård. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess.  
 

Forskningsetiska överväganden 
I denna studie har det som litteraturen beskriver som känsliga uppgifter inte behandlats och 
därför behövde inte tillstånd sökas i regional etikprövningsnämnd (GDPR 2018). Enligt 
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Lagen om etikprövning av människor behövde inte tillstånd sökas till etiska kommittén då 
forskningen genomfördes inom ramen för högskoleutbildning (SFS 2003:460).  
 
Intervjuerna överfördes från diktafon till USB. Ljudfiler och det transkriberade materialet 
förvarades inlåsta på ett sådant sätt att ingen obehörig kom över materialet enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR 2018). I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008) 
etiska principer tillförsäkrades konfidentialitet då det transkriberade materialet avkodades så 
att det inte gick att identifiera till personer i resultatet. Deltagarna avidentifieras genom att de 
efter intervjuerna blev tilldelade ett nummer för sin intervju och en bokstav för 
samtyckesblanketten. Vilket nummer som hörde samman med vilken bokstav förvarades på 
en kodlista som var tillgänglig endast av behöriga.  
 
Deltagandet skedde med hänsyn till samtycke och integritet i enlighet med forskningens 
regler och riktlinjer (SFS 2003:460). Innan studien genomfördes registrerades uppsatsarbetet i 
Karlstads universitets register över personuppgiftsbehandling. Efter att arbetet godkänts och 
har registrerats kommer allt material förstöras.  
 
	 	



13 
 

Resultat	
I resultatet framkom tre huvudkategorier och tio underkategorier. Se Figur 3.  
 
 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Studiens resultat.  
 

Hälsokompetens 
Ambulanssjuksköterskorna menade att patienterna ofta har en förväntning på 
ambulanspersonalen vilket påverkade ambulanssjuksköterskornas möjlighet till att hänvisa 
patienten till lämplig vårdnivå. En del patienter kunde visa uppskattning över att bli hänvisade 
till annan vårdnivå medan andra patienter kände sig besvikna. Ambulanssjuksköterskor ville 
undvika att hamna i konflikt med patient och anhöriga och menade att information om 
ambulansen och organisationernas olika kompetenser underlättade möjligheten till 
hänvisning. 
Kategorien Hälsokompetens består av underkategorierna förväntningar och krav och behov av 
information.  
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Förväntningar	och	krav	
Ambulanssjuksköterskorna beskrev hur förväntningar och kraven från patienterna inte 
överensstämde med deras egna förväntningar. Patienterna var inställda på att åka ambulans 
till akutmottagningen vilket försvårade möjligheten till att hänvisa patienterna, vilket ofta 
resulterade i att de fick en ambulanstransport till akutmottagningen. Många patienter såg 
ambulansen som ett rent transportmedel och ett snabbt sätt att få tillgång till vård.  
 
“Okunskap finns vart man skall söka, och det får man ju höra ganska ofta, att om jag får åka 

med er så går det fortare. Det de inte vet är ju att alla hamnar i samma kö och man 
prioriteras oavsett om man kommer in med ambulans eller tar sig till akutmottagningen på 

egen hand eller via sjuktransport så har det ingen betydelse” P2. 
 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att patienterna hade bristande kunskap om hur och var 
de skulle söka för sina sjukdomstillstånd. Ambulansen sågs som det lättaste och snabbaste 
sättet att få kontakt med sjukvården och kunde ibland framstå som en taxi. Det var sällan som 
patienterna hade kontaktat en annan vårdinrättning innan ambulans kontaktades. Efter 
ambulanssjuksköterskans besök slutade det ibland med att patienten fick etablerat en ny 
vårdkontakt på en annan vårdinrättning då hälsotillståndet inte ansågs som akut efter 
bedömning.  
 

“Och vissa ringer en ambulans som de skulle ringa en taxi, och står med väskan 
färdigpackad i hallen redo för att åka. De kan nog bli lite fundersamma över vårt arbetssätt. 

Ibland i den situationen och ber dem ta av sig sin jacka och gå in i vardagsrummet för att 
sätta sig en stund så att vi kan undersöka dig. Och det kan sluta med att patienten åker till 

vårdcentralen med taxi som vi beställt istället” P4. 
 

Ambulanssjuksköterskorna hamnade ibland i situationer då ambulanspersonalen och patienten 
hade olika åsikter om lämplig vårdnivå. Ambulanssjuksköterskor ville inte hamna i konflikt 
med patienten och försökte i största möjliga mån undvika detta. Oftast resulterade detta i en 
ambulanstransport till sjukhus då ambulanssjuksköterskorna egentligen tyckte att detta inte 
var värt att diskutera. Ibland var patienten bedömd att åka till akuten men ej i behov av 
ambulanstransport, men patienten eller anhöriga var inte mottagliga för att förstå att annat 
transportsätt var att rekommendera.  
 

“Man känner sig som sagt lite dum, när man hamnar i konflikt som egentligen hamnar om 
vilket transportsätt som är lämpligast för att ta sig till akuten. Det är ju bara en liten grej i 
det stora hela och är inte avgörande för hur behandlingen blir, eller hur man ska beskriva 

det” P1. 
 
Ambulanssjuksköterskorna hamnade ibland i situationer som de upplevde var mer komplexa 
då även anhöriga hade en åsikt om patientens vård.  
 

“Och ibland kan anhöriga säga, men då är det ditt fel om någonting händer” P2. 
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Behov	av	information	
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att information var en viktig del för att kunna hänvisa 
patienten till en annan vårdnivå. De menade att ambulanspersonalen ska vara lyhörd för 
patientens behov. Ambulanssjuksköterskorna gav information ur deras synvinkel om hur de 
tänkte och de upplevde att en del patienter var mottagliga för informationen och en del inte. 
Det upplevdes besvärande när inte patienten förstod ambulanspersonalen. 
Ambulanssjuksköterskorna menade att arbetet var ogjort om patienten inte kunde tillägna sig 
den informationen de fått.  
 
“Om man berättar för dom hur man ser på det, så får man en samsyn i det hela så tror jag att 

de kan anamma ens åsikter om vårdnivå” P5. 
 

“Man är noggrann med att berätta för patienten när det är dags att söka vård och att inte 
vara kvar i hemmet, och blir sämre, sämre och sämre. Det är inte det som är meningen med 

egenvård. Utan egenvård är meningen med att man ska ta hand om sig för att man ska kunna 
läka bättre och bli hemma. Inte för att man ska vara hemma så länge så att man blir så dåligt 

att man inte orkar existera för då har man gjort patienten en otjänst” P5. 
 

Trygg och säker vård 
Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de kände sig trygga i sina beslut när de hade en bred 
kunskap om sjukdomstillstånd och kunskap om de olika vårdinrättningarna. Att arbeta efter 
riktlinjer och använda sig av ytterligare medicinskt stöd ökade tryggheten hos personalen och 
ökade patientsäkerheten. Ambulanssjuksköterskor var rädda för att det skulle bli fel när de 
hänvisade men beskrev också glädjen i att kunna ta egna beslut. 
Kategorien Trygg och säker vård består av underkategorierna kunskap, identifiera vårdbehov, 
rädsla att göra fel, beslutstöd och riktlinjer, känsla av självständighet.  
 

Kunskap	
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de behövde vara öppensinnade och ha bred 
kunskapsbank för att kunna ta ett bra beslut om lämplig vårdnivå. Ambulanspersonalen 
behöver ha kunskap om olika vårdnivåer som finns och vad man göra på de olika 
vårdinrättningarna. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att erfarenhet och ökade kunskaper 
gav ökad trygghet i deras beslut. Individuella faktorer kan också spela in kring bedömning 
och hänvisning av patienten.  
 

“Ja först ska man ju ha insikt i, egentligen säg i den somatiska, vitala parametrar, man ska 
kunna läsa av hur patienten mår. Tillstånd, och vad sjukdomstillstånd kan innebär /.../ eller 
om det är rätt instans att åka till akuten eller till vårdcentralen. Man får ha lite kunskap, om 

man ska säga helheten” P9. 
 

“Jag tror att med ökad erfarenhet och ökad kunskap runt vad som kan fånga upp patienten 
istället, så blir man ju tryggare i att göra en hänvisning” P6. 
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En ambulanssjuksköterska upplevde att den hade otillräcklig kunskap för att kunna hänvisa.  
 
“Egentligen tycker jag nog att jag har för dålig kunskap för det. Jag kan nog ibland känna att 

jag har lite dålig koll på hur mycket vårdcentraler kan lösa. Jag vet ju vad akuten kan och 
inte kan. Eller snarare vad de bör göra och inte göra. Men vad det gäller vårdcentraler 

känner jag att jag har dålig koll på och vilken typ av patient de kan lösa ut så att säga” P10. 
 

Identifiera	vårdbehov		
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att hänvisning var ett av svåraste momenten i deras 
arbetsroll. Det fanns en svårighet i att identifiera patientens vårdbehov. Det var inte självklart 
vilka symtom patienten hade och det krävdes en förmåga att kunna identifiera patientens 
sjukdomstillstånd. Var det svårigheter i att identifiera vårdbehovet ville personalen inte 
hänvisa och riskera något. Ambulanssjuksköterskorna beskrev också att vårdbehovet 
innefattade mer än patientens symtom och sökorsak. De menade att en viktig del i att 
identifiera vårdbehovet var att identifiera patientens resurser och nätverk. 
Ambulanssjuksköterskorna kunde inte enbart ta hänsyn till patientens sjukdomstillstånd om 
de bedömde att patienten kunde hänvisas utan de fick ta i beaktande patientens möjlighet till 
personlig omvårdnad.  
 
“Men därför är det jätteviktigt att man individualiserar sina råd i paritet med vilket nätverk 
som patienten har runtomkring sig och vilken egenvårdsförmåga, dels som patienten har och 

men också vad patienten kan få för hjälp runtomkring sig då” P5. 
 

“Det kan vara svårt att avgöra om en patient kan hänvisas eller om det är en patient som ska 
till exempel akutmottagningen. Det är inte alltid, du vet, självklart, skrivet i sten, de kan ha 
många olika symtom, svårt att bena ut vad som är vad. Det tycker jag är dilemmat som man 

får jobba med varje dag känner jag” P8. 
 
En ambulanssjuksköterska upplever att hänvisning är svårt.  
 

“Det tycker jag, för mig är det svåraste i det här yrket” P8. 
 

Rädsla	att	göra	fel	
Det framkom att det fanns en rädsla för att göra fel när en patient hänvisades. Det fanns en 
oro för att patienten skulle påverkas negativt om de gjort en felaktig bedömning. I efterhand 
uppkom tanken om hänvisningen verkligen var ett rätt beslut.  
 

“Och man vill ju inte att det ska bli fel. Det är ju mardrömmen, man lämnar och känner att 
det här känns inte riktigt bra, hur vart det här. Det får ju inte, eller man vill inte att det ska 

hända någonting utan man vill att det ska bli rätt och det är, inte det svåra, men det 
obehagliga med att hänvisa” P8. 

 
“Ibland kanske vi skickar folk till vårdcentral som inte ens behöver ha vårdcentral, men att vi 
gör det för att backa upp våra egna beslut för att inte chansa. Det känns alltid lite bättre, men 

ring vårdcentralen du, ta några prover, för då har man ryggen fri, fast de kanske inte hör 
hemma på en vårdcentral heller” P7. 
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Beslutsstöd	och	riktlinjer		
Ambulanssjuksköterskorna upplevde sig tryggare i sitt beslut med hänvisning om de arbetat 
efter beslutsstöd och riktlinjer. Beslutsstöd och riktlinjer kunde också begränsa arbetet. Det 
upplevdes som en mycket god resurs att kunna ringa till en specialist inom det området som 
patienten sökte för. Fick ambulanssjuksköterskorna diskutera med en läkare kände de att de 
fått stöd i sitt beslut att hänvisa patienten till en annan vårdnivå. Det upplevdes som en 
trygghet i personalens beslut och till ökad patientsäkerhet om patienten hamnade på rätt ställe.  
 
“Men, bara man följer riktlinjer och rutiner så har man väldigt bra stöd att falla tillbaka på 

om det skulle blir så att man blir anmäld” P7. 
 
Det fanns även en ambulanssjuksköterska som upplevde att riktlinjerna hindrade den i sitt 
arbete 
 
“Och det tycker jag är lite fel, jag skulle vilja ha mer befogenheter att kunna neka ambulans i 

vissa lägen /.../ Nej idag upplever jag vi är ganska bakbundna av rutiner” P10. 
 
Ambulanssjuksköterskorna hänvisar inte om de känner sig osäker på vilket vårdbehov eller 
vårdnivå patienten är i behov av.  

 
“För det första är det i samråd med patienten så patienten är med på det själv. Och sen 

lämnar jag inte någon hemma, om jag inte känner mig väldigt säker på att det är rätt sak att 
göra, om jag känner mig minsta osäker så transporterar jag in patienten och ibland kanske 

jag gör det för att safea” P10. 

 
Känsla	av	självständighet 
Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var utvecklande i sin roll som sjuksköterska när 
de hade möjlighet att kunna påverka sitt beslut om hur vården skulle bedrivas för patienten. 
Det var tillfredsställande när det gick att hänvisa patienten när inte ett akut 
sjukdomstillståndet infann sig.  
 

“Freebase`a lite mer själv och tänka utanför ramen, och det tycker jag är väldigt kul och 
väldigt bra när det blir bra” P8. 

 
“Jag tycker det är en bra frihet i vårt yrke att vi får ta ett sånt stort ansvar” P7. 

 
Felaktig användning av resurser och otillräckligt samspel får negativa 
konsekvenser för patienten 
Ambulanssjuksköterskor beskrev att de arbetade för att använda ambulansen och vårdens 
resurser på bästa sätt. Det fanns begränsningar i ambulanspersonalens befogenheter och det 
upplevdes att det var svårt att få till ett bra samarbete med andra vårdinrättningar. Det var till 
nytta för patienten om den hänvisades till rätt vårdnivå från start.  
Kategorien Felaktig användning av resurser och otillräckligt samspel får negativa 
konsekvenser för patienten består av underkategorierna resursfördelning, bristande förståelse 
från andra organisationer/verksamheter, patientnytta. 
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Resursfördelning	
Ambulanssjuksköterskorna beskrev hur de hade en önskan om att optimera vårdens resurser 
för patienten och organisationen. Vid hänvisning av en patient som inte hade behov av 
ambulanstransport upplevde personalen att de frigjorde akuta resurser som kunde användas 
bättre till andra personer. Det hände att ambulanserna används på felaktigt sätt och det 
upplevdes frustrerande. Ambulanssjuksköterskorna menade att rätt utnyttjande av resurser är 
till fördel för patienten då den kommer till rätt instans på en gång. 

 
“Ja dels kan man frigöra resurser för akutsjukvården” P3. 

 

“Och så krävde han att få åka ambulans till akuten. Och då i det läget kunde ju inte vi neka, 
så vi körde honom till akuten. Och det känns ju tycker jag ganska, då använder man sina 

resurser på fel sätt” P10. 
 

“Fördelarna är ju att patienten inte är i behov av ambulanstransport, då sparar vi både 
pengar och resurser i hela samhället genom att hålla oss lediga så mycket som möjligt. Så vi 
finns till när det verkligen är akut. Sen kan jag väl tycka också att det kan vara en fördel för 

patienten med andra vårdnivåer, för ofta hamnar du som, är du för frisk och hamnar på 
akuten så är det en resa genom helvet enligt många”. /.../ bättre att få ett bra bemötande av 

oss som gör en bedömning och sen kanske beställer en tid på en vårdcentral så att man 
hamnar rätt och det blir också smidigare för patienten även om de inte själva förstått det när 

det ringt 112 från början” P7. 

	
	
Bristande	förståelse	mellan	organisationer/verksamheter	
Ambulanssjuksköterskor upplevde att bristande samverkan mellan olika vårdinrättningar 
hämmade möjligheten att hänvisa patienter. Det fanns den uppfattningen om att 
vårdcentralerna försökte hitta orsaker till att patienten skulle föras till akutmottagningen. Ett 
ökat samarbete hade underlättat för patienterna och optimerat vårdens resurser. 
Ambulanssjuksköterskor menade att bristande öppettider på vårdcentraler och jourcentraler 
gjorde att det var svårigheter att hänvisa patienterna och en ambulanstransport var ibland den 
enda resursen som fanns tillgänglig.  
.  
 

“Många gånger är det svårt att hänvisa någon till en vårdcentral, exempelvis för det 
är svårt att komma fram och det är svårt, många gånger säger de att de inte har tid, 

och sen som, ja, som jag sade och många gånger känns det som de försöker hitta 
någonting som ska göra att jag inte kan skicka de till vårdcentralen” P10. 

 
“En svårighet kan vara att den vårdcentral som patienten tillhör kanske inte är jättepigg på 
att ta emot patienten beroende på sökorsak. Eller att dom är väldigt fullbokade. /.../ Vissa 

vårdcentraler tycker att om patienten ringt 112 så skall patienten också till akuten. Men det 
kan jag tycka ligger till grund för okunskap. För oftast har patienten inte ringt 112 utan 

kanske 1177 just för att dom inte vet vart de ska vända sig och söka sig till. Men vi har ju 
ändå varit där och gjort en bedömning, att patienten kan gå till primärvården” P3. 
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Patientnytta	
Ambulanssjuksköterskor beskrev att rätt utnyttjande av resurser hade varit till störst nytta för 
patienten. Att enbart skjutsa en patient med ambulans till akutmottagningen skulle inte vara 
det bästa för patienten. Att undvika att hänvisa kunde innebära att patienten blev lidande på en 
vårdinrättning där deras sjukdomstillstånd inte hörde hemma. Ambulanssjuksköterskor 
menade att ta hjälp av befintliga resurser i patientens hem och nätverk kunde vara en 
hänvisning som var resursutnyttjande för patientens bästa.  
  
“Fördelarna är framförallt för patientens egen, det är ju den som jag tänker är den främsta. 
Som ska vara den främsta, att man ska slippa sitta på akutmottagningen, allt för länge och 

uppta ta en plats och inte får den bästa vården för sig själv. Det är väl det som är tanken som 
jag tänker /.../ ibland kommer patienten mellan stolarna och då känns det inte alltid bra, inte 

alltid att man får köra in en patient som inte behöver utan för patientens skull /.../ de blir 
hemskickade och hade behövt komma till någon annanstans direkt än att de ska komma till 

akuten där se säger att, ja men det blir långa cirklar för patienten att nå sitt mål. Och det kan 
kännas frustrerande ibland” P8. 

 
“Så det är jätteviktigt att få den samsynen, men man kan inte få den till 100 % och får man 

inte det så måste man försöka att få någon slags, eh, någon slags lösning på problemet. Som 
båda kan tyckas känns rimlig. Då kan det ju bli så att man får patienten till en vårdnivå som 
inte egentligen är aktuell men jag anser att detta är en del utav vårt sjukvårdsuppdrag, att 

vara alltför kategorisk kommer inte gynna patienten men i vissa fall måste man vara lite fast i 
sin bedömning så att patienten regelmässigt inte kommer till fel vårdnivå, för det kommer inte 

heller att gynna patienten” P5. 
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Diskussion	

Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att belysa specialistsjuksköterskors med inriktning mot 
ambulanssjukvård erfarenheter av att hänvisa patienter till lämplig vårdnivå efter den 
prehospitala bedömningen. I resultatet presenteras tre kategorier: Hälsokompetens, Trygg och 
säker vård och Felaktig användning av resurser och otillräckligt samspel får negativa 
konsekvenser för patienten följt av underkategorier.  
 
Hälsokompetens 
Hälsokompetens innefattar patienters och anhörigas krav på ambulanssjukvården, dels på 
grund av okunskap men också bristande kunskap om vilka olika hälsosystem som erbjuds och 
vad man skall söka sig till beroende på hälsotillstånd. Interaktionen mellan vårdutförare och 
vårdtagare ses som en viktig del i mötet med patient och dess anhöriga. Carlström (2013) tar 
upp begreppet ”McDonaldsbegreppet” vilket kan liknas med de patienter som är uppväxta 
efter snabbmatskedjornas etablering i Sverige. Med detta menas att den yngre generationen i 
vårt land har krav på snabb tillfredsställelse och kan då liknas med ett mer egocentriskt 
tänkande. På akutmottagningen kan motsatsen vara bevisad och många av 
”McDonaldsgenerationen” som söker vård på akutmottagningen skulle kunna avvisas eller 
hänvisas till en mer lämplig vårdnivå. Detta skulle ambulanssjuksköterskan med hjälp av sin 
bedömningsfunktion kunna påverka, vilket skulle optimera samhällets resurser.  
 
Resultatet beskriver att patienter och anhöriga har vissa förväntningar på ambulansen. Det 
beskrevs som att anhöriga och patienter ringde ambulans för att få skjuts till 
akutmottagningen och inte var mottagliga för annan vårdnivå eller transportsätt. Det har 
likheter med Salminen-Tuomaala et al. (2014) studie som menar att ambulanspersonal inte 
kan ta sitt beslut enbart utifrån medicinsk bedömning utan påverkas av andra faktorer. 
Anhöriga kan utöva påtryckning på ambulanspersonal att ta med deras anhöriga till sjukhus 
utan att vara mottagliga för den bedömning som personalen utfört. För att kunna ge goda 
förutsättningar för ambulanspersonal att ta bra beslut behövs en god dialog mellan vårdtagare 
och vårdgivare. Detta bör även inkludera sjukvårdens organisation att informera och utbilda 
när, hur och var patienten ska söka vård.  
 
Kilcoyne och Dowling (2007) menar att det finns en risk med hotad patientsäkerhet vid 
överfulla akutmottagningar och därför bör patienter som inte behöver vara på en 
akutmottagning infinna sig på en annan vårdinrättning om det är möjligt.  I resultatet 
framkom att ambulanspersonalen kunde känna sig bakbundna till rutiner och hade för få 
befogenheter att neka patienter ambulans. För att optimera sjukvårdens resurser bör 
organisationen se över vilka möjligheter ambulanspersonal har att hänvisa patienter.  
  
Trygg och säker vård 
Informanterna i denna studie uppgav att hänvisning var något av det svåraste i deras 
arbetsroll. I studien framkom att det fanns svårigheter i att identifiera vårdbehov. För att 
kunna bedöma patientens vårdbehov behöver sjuksköterskan bedöma patientens symtom men 
även ta hänsyn till tidigare sjukdomar. Zorab et al. (2015) menar att ambulanspersonal inte 
har tillgång till den hälsoinformationen de behöver för att kunna ta beslut om lämplig 
vårdnivå. Ayatollahi et al. (2009) menar att patientsäkerheten påverkas när sjukvårdspersonal 
inte får tillgång till patientens sjukdomshistoria. Informanterna i vårt resultat menar att de 
behöver god kunskap om sjukdomar, vårdinrättningar och en helhetssyn om patienten för att 
ta ett bra beslut om vart patienten bör vårdas. Informanterna uppgav att de transporterar 
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patienten till sjukhus om de känner sig osäkra. Detta stärks av Höglund et al. (2018) som 
menar att om ambulanspersonal känner sig osäkra så transporterar de patienter till sjukhus.  
 
Informanterna berättade att de kunde känna glädje och en känsla av frihet när de hänvisade 
och fick känslan av att det var ett bra beslut. Resultat kan jämföras med Höglund et al. (2018) 
som menade att ambulanspersonal kände sig stolta och professionella när de hänvisade 
patienter. Ambulanspersonalen kände sig duktiga när de hänvisade patienter för dem upplevde 
då att dem hade god kompetens. När ambulanspersonal följde riktlinjer och dokumenterade 
sitt beslut så ökade det patientsäkerheten.  
 
I studien framkom av respondenterna att det ibland fanns en rädsla för att hänvisningen var ett 
felaktigt beslut. Van de Glind et al (2016) menar att det finns potentiella risker för både 
patienter och personal med att hänvisa. När experter tillfrågades om vilka områden inom 
prehospital vård som i framtiden behöver prioriteras visade resultatet att hänvisning var det 
området som behövde prioriteras. I studien var de överens om att hänvisningar blir allt 
vanligare men att det fanns för lite uppföljning om det var rätt eller felaktigt beslut att hänvisa 
patienterna. För att kunna tillförsäkra patienterna en trygg och säker vård i framtiden behöver 
sjukvården ta tillvara på fördelar och nackdelar med att hänvisa och vilka underlag som 
påverkar om en patient hänvisas eller transporteras.  
 
Felaktig användning av resurser och otillräckligt samspel får negativa konsekvenser för 
patienten  
I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskorna hade önskat ett ökat samarbete med 
primärvården. Det visade sig finnas bristande förståelse för varandras verksamheter och 
arbetsuppgifter. Samma resultat beskrevs hos Mikkola et al. (2018) som menar att 
ambulanspersonal upplever samarbetet med andra vårdinrättningar som bristande. Det kan 
tänkas att det påverkar hur och vart patienten hamnar efter kontakt med ambulans. Yarris et 
al. (2006) konstaterar att en av anledningarna till att patienterna påkallar ambulans istället för 
att etablera en kontakt med sin primärvård är på grund av bristande tillgänglighet och tillgång 
till sin vårdcentral. De patienter som däremot hade en god kontakt med sin vårdcentral valde 
istället att uppsöka sin vårdcentral före akutmottagningen, vilket också påvisades i denna 
studies resultat. Carlström (2013) menar att den största utmaningen inom hälso- och 
sjukvården är samarbetet mellan olika organisationer, då flera verksamheter är väl inarbetade 
och traditionerna är långa och är inte alltid öppna för förändringar eller är öppna för nya 
förslag kring arbetsmodeller.  
 
Inom kommunal vård har Carter et al. (2009) undersökt patienter som bor på äldreboende och 
är under kommunal vård som hade kunnat omhändertas på ett annat sätt än transport in till 
akutmottagning med ambulans. Då medföljande dokumentation kring patienten är bristfällig 
och ofta känner inte medföljande personal heller inte till patienten. Detta hade kunnat åtgärdas 
genom att patienten kvarstannat på sitt boende med vård från hemsjukvård med ordinationer 
från ansvarande distriktsläkare. Ambulanssjuksköterskor i denna studie beskriver liknande 
situationer då patienten inte kan lämnas, då ingen annan myndighet eller vårdinstans tar över 
ansvaret över patienten och behöver då ofta tas med till akutmottagningen på grund av detta, 
vilket kan kännas frustrerande då det både är tidskrävande och är inte heller ett optimalt 
utnyttjande av redan befintliga resurser som exempelvis kommunal vård.  
 
Informanterna i denna studie upplevde en frustration över att transportera patienter i 
ambulansen som inte hade något vårdbehov. Sjuksköterskor upplevde inte att resurserna 
utnyttjades på bästa sätt och det var frustrerande. Hoikka et al. (2017) menar att patienter 
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söker ambulans för lättare åkommor, samtidigt som ambulansens antal uppdrag ökar bör man 
utreda hur resurserna används. Hjälte et al. (2007) menar att det är problematiskt att 
ambulanser utrustade för akuta uppdrag transporterar patienter till akutmottagningen trots att 
personalen bedömt att patienten inte har behov av akut vård.  
Samtidigt menar Höglund et al. (2018) att ambulanspersonal kan uppleva att det går snabbare 
att skjutsa patienten till sjukhus istället för att lägga ner tid på att ordna en alternativ vårdnivå.  
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Metoddiskussion  
I denna studie användes en kvalitativ design och intervjuer till datainsamling då syftet med 
studien var att undersöka deltagarnas upplevelser av ett område. Enligt Polit och Beck (2012) 
är kvalitativ design en bra metod att använda sig av om forskaren vill få en djupare förståelse 
inom det undersökta området. 
 
Inledningsvis genomfördes en pilotintervju för att erhålla erfarenhet men också för att 
kontrollera att frågorna besvarade studiens syfte. En fråga ändrades efter pilotintervjun för att 
den var svår att förstå. Enligt Polit och Beck (2012) är syftet med en pilotintervju att 
utvärdera metoden inför en kommande större studie. Pilotintervjun inkluderades i resultatet då 
den bedömdes ha god kvalité.  
 
I studien har ambitionen varit att ha fullt fokus på respondenten för att undvika att missa 
något som berättades. För att öka trovärdigheten i studien spelades intervjuerna in på diktafon 
för att försäkra sig om vad deltagarna sade. Att enbart förlita sig på anteckningar kunde 
påverka att resultatet blev felaktigt då författarnas egna förväntningar och värderingar kunde 
ha påverkat. 
  
Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att intervjuerna spelas in för att undvika felkällor 
och öka tillförlitligheten. Respondenterna kunde möjligtvis känna sig obekväma med att 
intervjuerna spelades in, men författarna valde det framför att riskera att resultatet påverkades. 
Intervjuaren kunde då fokusera på att ställa bra följdfrågor vilket ökade studiens trovärdighet. 
Respondenterna fick också ge sitt medgivande till inspelningen och flera hade också gjort 
intervjustudier själva vilket borde underlättat deras förståelse. 
 
En semistrukturerad intervjuguide användes vid genomförandet av intervjuerna för att 
säkerställa att alla blev intervjuade med samma frågor. Det var särskilt viktigt då författarna 
intervjuade fem personer vardera. Enligt Polit och Beck (2012) är en intervjuguide bra att 
använda sig av när intervjuaren vill ha svar på ett visst antal frågor men tillåter respondenten 
att svara fritt med egna ord. Under intervjuerna följde författarna upp respondenternas svar 
med följdfrågor för att få en ökad förståelse för deras svar.  
 
Enligt Polit och Beck (2012) ska intervjuerna helst ske på en plats med få störningsmoment. 
Intervjuerna spelades in på respondenternas arbetsplats och i vissa fall under deras pågående 
arbetspass. Det kan ha stressat deltagarna och påverkat deras svar. I ett fall fick en intervju ta 
ett uppehåll då en person fick ett larm. Den personen fick mer tid att reflektera på studien 
frågeområde vilket gör att respondentens svar kan ha påverkats. Intervjuerna genomfördes på 
sammanlagt fyra ambulansstationer i fyra olika städer. Förutsättningarna för hänvisning kan 
vara olika beroende på geografiska förutsättningar vilket kan ha påverkat respondenternas 
erfarenheter av hänvisning.  
 
Författarna hade en personlig arbetsrelation till vissa av respondenterna vilket kan påverka 
studiens trovärdighet. Det kan ha gjort att respondenterna inte velat uttrycka sina åsikter, 
samtidigt menar Polit och Beck (2012) att respondenten kan ge mer information om den litar 
på intervjuaren.  
 
En gemensam utgångspunkt angående vårdnivå definierades därför att författarna upplevde att 
begreppet kunde tolkas olika mellan respondenterna. Med en gemensam utgångspunkt var 
syftet att respondenterna pratade om samma sak och det ökade tillförlitligheten i studien.  
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I studien valdes att inte publicera SOS Alarms statistik om totala antalet ambulansuppdrag i 
Sverige då styrningen över ambulanser i vissa landsting har övergått till privat regi. 
Publicering av SOS alarm statistik om totala antalet ambulansärenden kan ge en missvisande 
bild om helheten.  
 
I denna studie kan trovärdigheten ha påverkats då deltagarna valdes med hjälp av 
snöbollsurval. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan ett systematiskt urval ge större 
spridning och rikare information. Vidare gjordes ett val att inte samla in bakgrundsdata med 
hänsyn till respondenternas integritet och igenkänningsfaktorer i resultatet. I relation till 
studiens syfte fanns inget behov av bakgrundsdata. Enligt GDPR (2018) bör sådan 
information behandlas med försiktighet och i denna studie har författarna aktivt valt att inte 
samla in den informationen.  
 
Studiens resultat kan anses vara applicerbart inom ambulanssjukvård i mellersta Sverige. 
Geografiska lägen i Sverige och storleken på städer kan troligen påverka 
ambulanspersonalens förutsättningar för hänvisning och troligtvis också deras uppfattning.  
 

Konklusion  
Denna studie kan utgöra ett underlag till att utveckla ambulanspersonalens möjligheter till att 
ta bra beslut om var och när patienten ska transporteras eller hänvisas. Resultatet indikerar på 
att sjukvårdens organisationer som berörts i denna studie behöver få en samlad bild över de 
faktorer som avgör vart patienten hamnar. Organisationen behöver informera människor när 
och var de ska söka vård. Tillgången och samarbetet med primärvården bör förbättras. 
Personal bör ges möjlighet att få kontinuerlig utbildning inom aktuellt område. I slutändan är 
det viktigaste att patientsäkerheten prioriteras och det är en komplex fråga att avgöra om en 
person behöver åka ambulans. Säkerhetsmarginalen ska vara hög men med begränsade 
resurser och vårdens krav på att den som är sjukast ska prioriteras behöver detta område 
uppmärksammas.   

Fortsatt forskning  
Forskningen visar att antalet ambulansuppdrag ökar och ambulanspersonal hänvisar patienter 
allt oftare. Vårt resultat visar att ambulanspersonal upplever hänvisning som en aktuell och 
komplex frågeställning i deras dagliga patientmöten. Forskningen menar att prehospital 
hänvisning är ett område som behöver prioriteras. Fortsatt forskning inom området skulle 
kunna bidra till att ge ambulanspersonalen bättre förutsättningar att kunna ta bra beslut om 
patienten ska transporteras eller hänvisas. Forskningen skulle kunna bidra till ökad 
patientsäkerhet och förbättrat utnyttjande av sjukvårdens resurser. För att kunna generalisera 
resultatet till all ambulansverksamhet i Sverige bör en studie som innefattar fler städer med 
större geografisk spridning att undersökas.  
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BILAGA 1  
Frågeformulär - Intervjuguide  

 
1, Som jag/ vi informerat om så kommer den här intervjun att handla om 
ambulanssjuksköterskans erfarenhet av prehospital hänvisning. Skulle du kunna berätta om en 
situation då du hänvisade en patient till annan vårdnivå?  

 
2, Vilken kunskap är viktig att ha i samband med hänvisning till annan vårdnivå?  
 
3, Vad har du baserat din bedömning på när du hänvisar en patient? 
 
4, Vilka är för- respektive nackdelar med att hänvisa en patient till annan 
vårdnivå/transportsätt? Kan du ge något exempel?  

 
5, Vad är dina upplevelser av att hänvisa en patient?  

 
6, Hur tror du att patienter upplever att bli hänvisad?  
 
7, Vilka är svårigheterna med att hänvisa en patient? 
 
8, Upplever du att det är något som jag har missat? Eller finns det något du skulle vilja berätta 
som jag inte har frågat om?  

 
Följdfrågor: 
Hur upplevde du det? 
Kan du berätta mer? 
Kan du förklara? 
Vad hände sen?  
När det hände, hur kände du dig då?  
Du nämnde tidigare...  
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BILAGA 2 
Brev till verksamhetschef 
 
Hej! Vi är två studenter vid Karlstads Universitet som läser specialistsjuksköterskeutbildning 
med inriktning mot ambulanssjukvård. Vi genomför en D-uppsats under hösten/våren som 
kommer ge oss en magisterexamen i ämnet omvårdnad.  
 
Du tillfrågas med detta om berörande verksamhetspersonals deltagande i en intervjustudie 
angående ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att belysa ambulanssjuksköterskors 
erfarenheter av vad som är av betydelse vid hänvisning av patienter till lämplig vårdnivå efter 
den prehospitala bedömningen. Vårt material kommer samlas in under hösten med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. Materialet kommer spelas in och sedan transkriberas ordagrant.  
 
Syftet med studien är att undersöka specialistsjuksköterskors med inriktning mot 
ambulanssjukvård erfarenhet av att hänvisa patienten efter den prehospitala bedömningen. Ett 
ämne som vi upplever aktuellt i dagens akutsjukvård är den prehospitala bedömningen som 
berör patientens behov av ambulanstransport.  
 
I studien kommer personuppgifter i egenskap av intervjuer och samtyckesblanketter samlas 
in. Personuppgifterna behandlas enligt deltagarnas informerade samtycke. Deltagande i 
studien är helt frivilligt. Deltagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke utan att ange 
orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter 
som inkommer till oss behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. Karlstads universitet 
är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med 
den 25 maj 2018) har deltagaren rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 
hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Deltagaren har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 
inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 
universitet är dpo@kau.se. 
 
Vi önskar få ett godkännande att tillfråga era medarbetare om att delta i denna intervjustudie.   
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BILAGA 3 
Samtyckesblankett verksamhetschef 
 
Samtycke till att delta i studien: 
Det oförutsägbara vårdmötet – Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att belysa 
ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vad som är av betydelse vid hänvisning av patienter 
till lämplig vårdnivå efter den prehospitala bedömningen. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att studien får genomföras.  
 
………………………………………… 
Underskrift 
 
………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande Ort och datum 
 
 
Oscar Jansson 
Leg. Sjuksköterska  
Student specialistsjuksköterskeprogrammet  
med inriktning mot ambulanssjukvård 
Instutionen för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
Oscajans102@student.kau.se  
073 – xxx xxxx  

 
Hanna Bohm  
Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet  
med inriktning mot ambulanssjukvård 
Instutionen för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
Hannbohm101@student.kau.se 
076 – xxx xxxx 

Handledare Jan Nilsson 
Universitetslektor, docent 
Fakuliteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  
Instutionen för Hälsovetenskaper 
Omvårdnad  
Jan.i.nilsson@kau.se 
054 -xxx xxxx 

	  



  

BILAGA 4 
Brev till informanter 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie angående ambulanssjuksköterskans 
erfarenhet av att belysa ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vad som är av betydelse vid 
hänvisning av patienter till lämplig vårdnivå efter den prehospitala bedömningen. 
 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt.  
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 
behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som inkommer till oss behandlas på 
ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess 
att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister 
för att sedan förstöras. Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt 
personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att 
gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 
rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 
personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. Om du har 
några frågor är ni välkomna att kontakta oss.  
Med vänliga hälsningar  
 
Oscar Jansson 
Leg. Sjuksköterska  
Student specialistsjuksköterskeprogrammet  
med inriktning mot ambulanssjukvård 
Instutionen för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
Oscajans102@student.kau.se  
073 – xxx xxxx 

Hanna Bohm  
Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet  
med inriktning mot ambulanssjukvård 
Instutionen för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
Hannbohm101@student.kau.se 
076 - xxx xxxx 

 
Handledare Jan Nilsson 
Universitetslektor, docent 
Fakuliteten för hälsa, natur- och 
teknikvetenskap  
Instutionen för Hälsovetenskaper 
Omvårdnad  
Jan.i.nilsson@kau.se 
054 -xxx  xxxx 
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BILAGA 5 
Samtyckesblankett informant 
 
Samtycke till att delta i studien: 
Det oförutsägbara vårdmötet – Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att belysa 
ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vad som är av betydelse vid hänvisning av patienter 
till lämplig vårdnivå efter den prehospitala bedömningen. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 
mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 
något skäl.  
 
………………………………………… 
Underskrift 
 
………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande Ort och datum 
 
 
Oscar Jansson 
Leg. Sjuksköterska  
Student specialistsjuksköterskeprogrammet  
med inriktning mot ambulanssjukvård 
Instutionen för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
Oscajans102@student.kau.se  
073 - xxx xxxx 

 
Hanna Bohm  
Leg. Sjuksköterska 
Student specialistsjuksköterskeprogrammet  
med inriktning mot ambulanssjukvård 
Instutionen för Hälsovetenskap 
Karlstad Universitet 
Hannbohm101@student.kau.se 
076 – xxx xxxx 

 
Handledare Jan Nilsson 
Universitetslektor, docent 
Fakuliteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  
Instutionen för Hälsovetenskaper 
Omvårdnad  
Jan.i.nilsson@kau.se 
054 - xxx xxxx 



 34 

BILAGA 6 
	

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Modell som visar studiens definition av hänvisning.   
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