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SAMMANFATTNING 

 

Patienter söker vård på akutmottagningar via ambulans vilket är ett omtalat problem när de 

kunde behandlats på annan vårdnivå. När antalet besökare ökar på akutmottagningarna i 

Sverige kan allvarliga konsekvenser uppstå för både sjukvårdspersonal och patienter. 

Patienter får inte alltid den mest ändamålsenliga vård på en akutmottagning. I svensk sjukvård 

är det ovanligt att tillåta ambulanssjuksköterskor att förbise akutmottagningar för andra 

vårdnivåer. Detta resulterar i överbelastade akutmottagningar samt att ambulanser nyttjas i fel 

syfte. Kompetens och utrustning har utvecklat behandlingsmöjligheterna för 

ambulanssjuksköterskor vilket medfört att ytterligare kvalificerade insatser kunnat 

genomföras på plats hos patienten. Ambulanssjuksköterskor bedömer patientens vårdbehov 

och beslutar kring lämplig vårdinstans, för att effektivisera resurserna kan patienter med 

lindriga åkommor transporteras till primärvård.  

 

Syftet var att belysa vilka faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskors beslut att 

hänvisa patienten till primärvården.  

 

Studiens metod var deskriptiv och utgick från en kvalitativ samt induktiv ansats. Urvalet var 

ändamålsenligt och bestod av sju ambulanssjuksköterskor som arbetar i södra Sverige. 

Inklusionskriterier var att informanterna hade genomgått en specialistsjuksköterskeexamen 

inom ambulanssjukvård samt varit aktivt yrkesverksamma under minst ett års tid. Intervjuer 

har genomförts utifrån ett semistrukturerat frågeformulär med följdfrågor. Analysmetoden 

utgick från en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultatet utgörs av fem kategorier: riktlinjer inom ambulansverksamhet, bedömning av 

patient, delaktighet kring beslut om vårdnivå, ambulanssjuksköterskans kompetens samt 

samarbete med primärvård. Det framkom en osäkerhet hos ambulanssjuksköterskor om vilka 

patienter primärvården kunde behandla. Vid bedömning av patienten utgick 

ambulanssjuksköterskor från verksamhetens behandlingsriktlinjer. Ur intervjuerna med 

ambulanssjuksköterskorna framkom att de såg till hela patienten i sin bedömning vilken 

grundades i patientens allmäntillstånd, vitalparametrar och uppvisande symtom. Hänvisning 

till primärvården förekom endast för patienter med lindriga besvär. Dialogen med patienten 

angående ändamålsenlig vårdnivå upplystes vara essentiell och vikten av att komma överens 

med patienten samt anhöriga. I resultatet framkom att specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor betonade betydelsen av att få nyttja sina kunskaper och färdigheter i 

beslut om hänvisning till lämplig vårdnivå. En önskan om bättre tillgänglighet hos 

primärvården framkom från ambulanssjuksköterskorna. 

 

Slutsatsen blev att ambulanssjuksköterskorna under intervjuerna beskrev att de tog hänsyn till 

en mängd olika faktorer vid beslut om hänvisning av patienten till primärvården. 

Ambulanssjuksköterskorna belyste komplexiteten i beslutet och uttryckte vikten av att se till 

patientsäkerheten. Patienter transporterades till akutmottagning trots att vårdcentralen kunde 

varit en lämplig vårdnivå. Detta på grund av att svårigheter framkom kring patienter samt 

anhörigas påtryckningar men även primärvårdens tillgänglighet. Ambulanssjuksköterskorna 

önskade att bidra till att minska akutmottagningens belastning och ge patienten råd kring 

ändamålsenlig vårdnivå.  

 

Nyckelord: ambulanssjuksköterska, vårdnivå, primärvård och riktlinjer. 



ABSTRACT 

 

Patients seek care at emergency departments through ambulance, which is a reported problem 

when their condition could be treated at another level of care. As the number of visitors 

increases in emergency departments in Sweden causing overcrowding, serious consequences 

can occur in healthcare professionals and patients. Patients do not always receive the most 

appropriate care in emergency departments. In swedish healthcare it is unusual to allow 

ambulance nurses to disregard emergency departments for other levels of care. This results in 

overcrowded emergency departments and ambulances being used for the wrong purpose. 

Skills and equipment have developed treatment options for ambulance nurses, which result in 

further qualified interventions being carried out at the location. Ambulance nurses assess the 

patients need of care and decide on appropriate care facilities, in order to streamline 

resources, patients with mild disorders can be transported to primary care. 

 

The aim was to highlight the factors that affect the ambulance nurses decision to referral the 

patient to primary care. 

 

The method of the study was descriptive and was based on a qualitative and inductive 

approach. The sample was purposeful and consisted of seven ambulance nurses working in 

southern Sweden. Inclusion criteria were that the informants had a specialist nursing degree in 

ambulance care and had worked for at least one year. Interviews have been conducted based 

on a semi-structured questionnaire with follow-up questions. The analysis method was based 

on a qualitative content analysis. 

 

The result consists of five categories: guidelines in ambulance organisation, patient 

assessment, participation in decision-making on health care, ambulance nurses skills and 

cooperation with primary care. There was an uncertainty among ambulance nurses about 

which patients the primary care could treat. Ambulance nurses included the full complexity of 

the patient in their assessments, which was based on the patients general condition, vital signs 

and exhibited symptoms. Referral to primary care only occurred in patients with mild 

disorders. The dialogue with the patient and relatives regarding the appropriate level of care 

was stated to be essential. Ambulance nurses emphasized the importance of using their skills 

in decision making on the appropriate level of care. A wish for better accessibility to primary 

care was highlighted among ambulance nurses. 

 

The conclusion was that ambulance nurses took a variety of factors into account when 

deciding the patient referral to primary care. Ambulance nurses highlighted the complexity of 

the decision and expressed the importance of ensure the patients safety. Patients were 

transported to emergency departments even though the health center could have been an 

appropriate level of care. This was because of the difficulties encountered between patients 

and their relatives, but also the availability of primary care. Ambulance nurses wanted to help 

reduce the load in emergency deparments and advise patients to the appropriate care level. 

 

Keywords: ambulance nurse, care level, primary care and guidelines. 
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INLEDNING 

 

Utryckningar med ambulans har ökat kraftigt under en tidsperiod. Patienter kräver 

ambulans för enklare skador (Svensson, 2017, 27 mars). Av svenska ambulansuppdrag 

betraktas 50 procent inte vara i behov av akutsjukvård (Ek, Edström, Toutin & Svedlund, 

2013). Detta sprider oro eftersom resurserna inte räcker till och det kan leda till att 

ambulanser är upptagna på larm där patienter inte har ett akut vårdbehov samtidigt som det 

kan ske allvarliga händelser som är livsavgörande. Det handlar om att söka hjälp på en 

adekvat vårdnivå. Patienter transporteras till akutmottagningar när de istället skulle ha 

kunnat vårdas i primärvården (Svensson, 2017, 27 mars). Ambulansen har i vissa landsting 

i Sverige möjlighet att transportera patienten till vårdcentralen istället för 

akutmottagningen om tillståndet inte är akut. Detta innebär en avlastning för en 

överbelastad akutmottagning och patienten kan få vård snabbare istället för att befinna sig 

på akutmottagningen med låg prioritering vilket innebär en lång väntetid. Detta görs med 

anledning av att patienten ska behandlas på en ändamålsenlig vårdnivå. 

Ambulanspersonalen gör en bedömning av patienten på plats gällande vårdbehov, där 

vårdcentralen kan vara ett lämpligt alternativ (Cederberg, 2017, 8 mars). 

 

BAKGRUND 

 

Ambulanssjukvårdens utveckling 

 

Utveckling av ambulanssjukvården har under 1900-talet gått från transportorganisation 

med hästtransport till motordrivet fordon med sirener. Tidigare agerade ambulanspersonal 

genom “load and go” principen då prioriteten var snabbt omhändertagande på plats vilket 

resulterade i snabb avtransport till närmsta sjukhus. Utrustning har utvecklats och 

kompetenskraven ökat. Snabb material- och kompetensutveckling har utvecklat 

behandlingsmöjligheterna vilket resulterat i att mer kvalificerade insatser kunnat vidtas på 

plats. Genom kompetensutveckling hos ambulanssjuksköterskor används idag oftare 

principen “stay and play”, då ambulanssjuksköterskor kan vårda på plats för att kunna 

stabilisera patienten innan avfärd till sjukhus. Från år 2005 infördes att enbart 

sjuksköterskor skulle hantera läkemedel prehospitalt. Behovet av sjuksköterskor ökade 

inom ambulanssjukvården vilket introducerade en specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård (Gårdelöv, 2009). 

 

Ökade krav på akutsjukvården 

 

I Sverige ökar populationen av äldre. Medellivslängden har ökat utan avbrott under de 

senaste 250 åren. Antalet personer som är 65 år eller äldre ökade mellan 2010-2015 med 

200 000 personer till nästan 2 000 000. Detta motsvarar 20 procent av befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2017). Kravet ökar på hälso- och sjukvården då vårdbehovet till viss del 

är kopplat till ålder (Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vicente, 2009). Landets 

akutmottagningar är viktig tillgång då de ger vård för alla olika typer av sjukvårdsbehov. 

Patienter får inte alltid den mest lämpliga vård på en akutmottagning. I takt med att antalet 

besök ökar på de svenska akutmottagningarna uppstår även allvarliga konsekvenser för 

både patienter och sjukvårdspersonal (Vicente, Svensson, Wireklint Sundström, Sjöstrand 

& Castren, 2014). Patienter tillkallar idag ambulans för att bli transporterade till en 

akutmottagning eftersom ambulanstransporter vanligtvis sker till en akutmottagning på 

närmaste sjukhus (Norberg, Wireklint Sundström, Christensson, Nyström & Herlitz, 2015). 

Patienten kan uppleva att tillståndet är akut vilket ambulanssjuksköterskor inte alltid anser. 
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Ambulanssjuksköterskor har ibland en annan uppfattning utifrån sin bedömning om hur 

brådskande patienter kräver behandling. Det handlar om att stödja patienter att få tillgång 

till rätt vård på rätt instans. Transport till akutmottagning betraktas inte alltid som det 

lämpligaste alternativet för alla patienter exempelvis patienter med psykiska problem eller 

kroniska sjukdomar. När transport till akutmottagning anses olämpligt resulterar avsaknad 

av tillgång till alternativa vårdnivåer frustration för specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor som ska bidra med att minska antalet besökande patienter på 

akutmottagning. Avsaknad av tillgång till lämpliga vårdalternativ innebär att patienter 

transporteras till akutmottagning även när patienterna själva inte anser att det är det mest 

ändamålsenliga alternativet, vilket potentiellt ökar risken för andra patienter som är i 

faktiskt behov av akutsjukvård (O´Hara et al., 2015). Det finns ett behov av att se till den 

ökade belastningen inom akutsjukvården samtidigt som patienters hälsa skall främjas. 

Ambulanssjuksköterskor arbetar under konflikten gällande begränsade resurser för att lösa 

en patients behov samtidigt som hela befolkningens sjukvårdsbehov behöver beaktas för 

att använda resurserna ändamålsenligt (Booker, Purdy & Shaw, 2017). I Sverige är det 

ovanligt att tillåta ambulanssjuksköterskor att förbise akutmottagningar för alternativa 

vårdnivåer. Ambulanspersonal har begränsade möjligheter att fatta beslut kring vilken 

vårdnivå som är lämpligast för patienten trots att ambulanssjuksköterskor besitter 

kunskapen (Vicente et al., 2014).  

Interaktion mellan patient och ambulanssjuksköterska 

 

Patienter beskriver vikten av att bli behandlade som unika individer (Vicente, Castren, 

Sjöstrand & Wireklint Sundström, 2013). När patienter upplever sig sjuka uppstår en 

känsla av osäkerhet och sårbarhet på grund av ovissheten kring vad som orsakar 

sjukdomen. Detta resulterar i ett behov av bekräftelse utifrån patientens upplevelse. 

Patienter som känner sig ensamma och är i behov av att få bekräftelse eller att få hjälp med 

att lindra deras lidande kan komma att kontakta ambulans (Rantala, Ekwall & Forsberg, 

2016). Personer som kräver ambulans befinner sig i en utsatt situation på grund av 

sjukdomskänslan men även för att egenvård inte längre är tillräcklig. De är tvungna att 

acceptera sitt behov av professionell vård. Dessa individer önskar och förväntas bli 

behandlade med respekt och att deras lidande tas på allvar (Ahlenius, Lindström & 

Vicente, 2017). Ambulanssjuksköterskor behöver visa förståelse för vad patienten har 

kontaktat ambulansen för. Detta för att inte ha en negativ inverkan vid framtida behov av 

hjälp när patienten befinner sig i en allvarlig nödsituation (Booker, Purdy & Shaw, 2017). 

Ambulanssjuksköterskan för en dialog med patienten kring beslut om lämplig vårdnivå. En 

känsla av välbefinnande och delaktighet uppstår hos patienten när alternativa vårdval 

erbjuds (Vicente et al., 2013). Den vårdande relationen belyser vikten av att ta patienten på 

allvar eftersom situationen är känslomässigt laddad. I ambulanssjuksköterskors arbete 

ingår det att se till både patientens känslomässiga och konkreta behov (Booker et al., 

2017). Ambulanspersonalen upplevs av patienter som vårdgivare med professionell 

kompetens vars viktiga uppgift är att bedöma patientens behov av vård genom att göra 

unika prioriterade bedömningar. Detta utifrån att ambulanssjuksköterskan har erfarenhet av 

att göra avancerade bedömningar av hur patienter med olika tillstånd ska behandlas och 

omhändertas (Vicente et al., 2013). Viktigt för patienten i en sårbar situation är förtroendet 

för ambulanssjuksköterskan. Under bedömningen lyssnar ambulanssjuksköterskan till 

patientens upplevelse av situationen och ger patienten sin tolkning av symtomen. När 

patienten behandlas med empati och får sina symtom bekräftade gör det att patienten går 

från att känna sig ensam till att vara delaktig. Sjuksköterskan spenderar tid och bedömer 

inte bara patientens fysiska symtom utan även patientens allmänna hälsa. 
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Detta för att inte framkalla skuldkänslor hos patienten vilket kan resultera i tvivel att 

kontakta ambulans vid senare tillfälle då situationen kan vara livsavgörande (Rantala et al., 

2016).  

 

Professionell kompetens hos ambulanssjuksköterskan utgör grunden för att kunna besluta 

om vilken typ av vård som är indicerat baserat på olika symtom. Bedömningen baseras på 

patientens tidigare sjukdomshistoria, vitalparametrar samt patientens subjektiva 

upplevelse. Betydelsen av den professionella bedömningen betonas av det faktum av att ta 

ett snabbt beslut kring optimal vårdnivå (Vicente et al., 2013). Patienter belyser vikten av 

att ambulanssjuksköterskan skapar en lugn atmosfär, vilket kan resultera i att patienten inte 

upplever behov av akutsjukvård (Rantala et al., 2016). Patienter förknippar 

akutmottagningen med vårdgivare som inte visar omsorg utan förknippas med stressad 

personal. Vården på akutmottagningen är bristande i sin kontinuitet samt medicinska beslut 

gällande vilka åtgärder som vidtas. Att vara i behov av vård utan att kunna påverka sin 

egen situation kan utsätta patienten för ett lidande. Det kännetecknas av maktlöshet, vilket 

är särskilt framträdande när patientens livsvärld inte beaktas (Vicente et al., 2013). 

Patienter lyssnar på ambulanssjuksköterskan och får delta i beslutsfattandet om vilken 

vårdnivå som är lämplig. Patienter som inte anser att de själva har kunskap för att avgöra 

om de behöver sjukhusvård eller inte, väljer att inte delta i beslutsfattandet. Detta oftast 

med motiveringen att ambulanssjuksköterskan har den medicinska expertisen (Rantala et 

al., 2016). 

 

Ambulanssjuksköterska som profession  

 

Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård innebär en profession med 

yrkesbeteckning som klassas skyddad inom hälso- och sjukvård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Ambulanssjuksköterskor bedriver prehospital akutsjukvård 

vilket definieras enligt socialstyrelsen som omedelbara medicinska åtgärder vilka vidtas 

utanför sjukhus av hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdgivaren ansvarar för att personalen 

inom ambulanssjukvården besitter den kompetens som behövs för att under ett 

ambulansuppdrag kunna ge prehospital akutsjukvård (SOSFS, 2009:10). Kompetensen 

innefattar akutsjukvård genom omhändertagande av patienter med livshotande tillstånd. 

Detta innebär att snabbt bedöma samt prioritera vårdåtgärder för patienter med akuta 

vårdbehov. Därtill att ge vård i situationer som traditionellt sett bedöms som icke akuta 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Akutsjukvård innefattar utredning, diagnostik, behandling samt uppföljning av olycksfall 

och akuta sjukdomstillstånd i alla åldersgrupper. Ambulanssjuksköterskans profession 

innefattar akutsjukvård med förmågan att under tidsbegränsning och med knapphändig 

bakgrundsinformation om patienten. Därtill att använda differentialdiagnostiska kunskaper 

samt att kunna koordinera och prioritera vårdinsatser utifrån patientens tillgängliga 

resurser och tillstånd. Akutsjukvård innebär att värdera nytta och risker med olika 

alternativ av handläggning samt samverkan med andra professioner och specialiteter inom 

sjukvården (SOSFS, 2008:17). 

 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) utarbetade 2012 en 

kompetensbeskrivning för specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. I denna 

kompetensbeskrivning förklaras att ambulanssjuksköterskor möter varierande och 

oförutsedda uppdrag i skiftande vårdmiljöer med ibland bristfällig information som behövs 

en handlingsberedskap inför.  
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Kompetensen innefattar både att kunna vårda patienter med tillstånd som inte betraktas 

akuta likväl som att behandla människor med livshotande tillstånd. Kunskap krävs kring 

hälsoproblem, skadade och sjuka människor i alla åldrar samt förlossning. Arbetet behöver 

präglas av ett etiskt förhållningssätt där patienter möts som unika personer med 

individuella behov. Det vårdande mötet innebär en strävan att skapa förståelse för 

patientens upplevelse av situationen (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). 

Ambulanssjuksköterskor i Sverige arbetar efter behandlingsriktlinjer som framtagits av ett 

nätverk som kallas Sveriges medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan 

(SLAS). Dessa riktlinjer är till för att fungera som stöd för ambulanspersonal för ett bra 

omhändertagande och behandling prehospitalt. Bedömningarna som görs prehospitalt sker 

enligt specifika behandlingsriktlinjer utifrån anamnes och undersökning vilket mynnar ut i 

en potentiell arbetsdiagnos (SLAS, 2011). Ambulanssjuksköterskan ska arbeta med att 

bedöma, triagera samt prioritera vårdåtgärder i syfte att patienter erhåller rätt vård på en 

ändamålsenlig vårdnivå vilket innebär ett samarbete med primärvård, specialistvård samt 

kommunal vård (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012).   

 

Triagering 

 

Triage är ett begrepp som är inarbetat i svensk akutsjukvård. Uttrycket härstammar från 

“trier” som är franska och betyder “sortera”. Triagering innefattar en snabb medicinsk 

förstahandsbedömning av sjuka och skadade med avsikten att tillgodose personer med de 

mest akuta behoven av behandling omgående vård utan fördröjning. Triagering innebär 

även att identifiera vårdsökande som inte behöver akutsjukvård vid sjukhus som kan 

hänvisas till annan form av vård vilket vanligen är primärvården (Nationalencyklopedin, 

2017). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skall vård företrädesvis ges till den som har 

störst behov av hälso- och sjukvård (SFS, 1982:763). För att ambulanssjuksköterskan skall 

kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt behövs en del uppgifter inhämtas genom 

en muntlig anamnestagning av patienten kring dennes sjukdomshistoria samt undersökning 

av patienten med rutinmässiga kontroller och eventuell blodprovstagning. Om det råder 

tveksamheter kring triageringen skall patienten bedömas och behandlas utifrån det symtom 

som potentiellt är allvarligast. Arbetet med triagering kräver en bred och lång erfarenhet då 

arbetsuppgifterna är varierande med ett stort antal patientkontakter och bristfällig 

information. Arbetet innefattar allt från att snabbt kunna känna igen, bedöma och ta hand 

om akuta sjukdomstillstånd men även att ta ansvar för att lämna patienter hemma utan 

behov av akutsjukvård (Wikström, 2012).  

 

Ambulanssjuksköterskor arbetar efter en metod som innebär att systematiskt prioritera 

patienternas vårdbehov grundat på hur brådskande de behöver vård, kallat triage. 

Resultatet av triage ska influera i vilken typ av behandling, vilket transportsätt och vilken 

vårdnivå som är lämplig för patienten (Lidal, Holte & Vist, 2013). Syftet med triagering är 

att det ska vara ett beslutsstöd för ambulanssjuksköterskan vid bedömning av patienten 

utifrån erfarenhet och kompetens (Jonsson, 2009). 

 

Triageringssystem inom ambulanssjukvård 

I Sverige används triageringssystem inom ambulanssjukvård och arbetet påbörjas när 

ambulanssjuksköterskan anländer till patienten. Ett system som är framarbetat för 

akutsjukvård är Rapid Emergency Triage and Treatment System, RETTS (Norberg et al., 

2015). RETTS är ett triagesystem vilket är ett symtombaserat beslutsstöd där bedömning 

av symtom samt vitala funktioner utgör grunden för patientens vårdbehov samt vårdnivå 

(Jonsson, 2009).  
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RETTS implementerades i majoriteten av akutkliniker i Sverige i januari 2011 och 

används idag hospitalt och prehospitalt i 95 procent av landstingen i Sverige (Westergren, 

Ferm & Häggström, 2013). RETTS används genom att både mäta och bedöma 

vitalparametrar (VP) som blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, temperatur och 

vakenhetsgrad genom användning av antingen Reaction Level Scale (RLS) eller Glasgow 

Coma Scale (GCS). RETTS används också genom att inhämta en strukturerad och 

standardiserad anamnes av patienten samt besöksorsak och aktuella symtom, Emergency 

Symptoms and Signs (ESS), vilka kan vara till exempel bröstsmärta, huvudvärk, 

illamående. ESS tillsammans med vitalparametrar mynnar ut i en rekommendation om 

prioriteringsnivå och anger vilken övervakning eller provtagning som är aktuell för 

patienten (Predicare, 2017). Prioriteringsnivån är en skala med fyra olika nivåer. Röd är 

mest akut och indikerar att patienten lider av ett livshotande tillstånd. Orange betyder att 

patientens tillstånd är brådskande men inte livshotande. Gul och grön prioritet tyder på 

varken livshotande eller brådskande tillstånd (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007).  

 

Patientsäkerhet - teoretisk utgångspunkt 

 

Teoretisk utgångspunkt i denna studie utgår ifrån begreppet patientsäkerhet. 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver att patient är en person som till följd av sjukdom 

eller liknande tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvården med ändamål att få råd, 

omvårdnad eller behandling. Patientsäkerhet innebär att skydda patienten från vårdskada. 

Vårdskada innebär att en person drabbas av skada under en pågående behandling eller 

vårdprocess och är orsakad av händelser inom vården. Vårdskada är en konsekvens av en 

händelse som skulle kunnat undvikas, skadan hade kunnat förhindras om situationen hade 

varit annorlunda. Felaktig eller försenad behandling är ett exempel på en vårdskada. 

Patientsäkerhetslagen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ska ge omsorgsfull och 

sakkunnig vård till patienten i överensstämmelse med beprövad erfarenhet och vetenskap. 

Vårdgivare har en skyldighet att arbeta patientsäkert. Så långt som möjligt ska vården 

utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall också visas respekt och 

omtanke (SFS, 2010: 659). För att förbättra patientsäkerheten behöver en utökad förståelse 

bildas för hur olika funktioner och delar i vårdprocesser och verksamheter samverkar och 

hur dessa påverkar människors agerande. Samspel ses ofta vid inträffade olyckor mellan 

organisatoriska och tekniska brister samt den mänskliga faktorn. En insyn i verksamheten 

är nödvändig för att förstå hur tillbud har en bakomliggande orsak på grund av brister i 

bland annat rutiner, arbetsmiljö och organisation. I en organisation upprättas olika barriärer 

som ska förhindra vårdskador. Exempel på en barriär kan vara immateriell och består av 

rutiner, promemoria (PM) samt föreskrifter. Vårdskador inträffar oftast när avsteg har 

gjorts från rutiner eller att rutinerna inte varit uppdaterade eller anpassade till 

verksamheten (Öhrn, 2009).  

 

Primärvård  

 

Primärvården svarar för hälso- och sjukvårdsverksamhet gällande befolkningens behov av 

omvårdnad, grundläggande medicinsk behandling, rehabilitering, förebyggande arbete 

samt tillstånd som inte kräver sjukhusets tekniska och medicinska resurser. Detta utan att 

göra avgränsningar gällande ålder, sjukdomar eller patientgrupper (HSL, 1982:763). 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver att primärvården ansvarar för hälso- och 

sjukvården som ges vid landets vårdcentraler, vilket är en enhet för öppen hälso- och 

sjukvård. Vårdcentral kallas ibland även för familjeläkarmottagning, husläkarmottagning, 

hälsocentral eller liknande (Sök vård på rätt mottagning, 2017). 
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Enligt socialstyrelsen finns det förutom hälso- och sjukvårdslagen ingen definition 

lagstadgad av primärvårdens uppdrag. Landstingen i Sverige kan själva besluta hur hälso- 

och sjukvården organiseras. Primärvårdens uppdrag påverkas utifrån landstingens 

bedömning (SOSFS, 2016:3:2). Statens offentliga utredning har framfört ett förslag om att 

tydliggöra primärvårdens uppdrag på nationell nivå. Utredningen föreslår en ny definition 

på primärvårdens uppdrag. Detta förslag innebär att primärvården ska vara lättillgänglig 

för samhället under hela dygnet. Primärvården ska vara första kontakt med vården för 

befolkningen, de ska ansvara för diagnostik, behandling och rehabilitering samt preventivt 

arbete. Primärvården ska ansvara för remittering till andra vårdinstanser samt akut hälso- 

och sjukvård som inte kräver sjukhusvård. Utredningen belyser att skillnaden mot dagens 

lagstiftning är att primärvården ska kunna ta hand om de allra flesta vårdbehov, vilket 

medför att avancerad vård behöver genomföras i primärvården (SOU, 2016:2).  

 

Hänvisning till primärvården  

Larsson, Holmén och Herlitz (2016) beskrev att patienter som triagerades gröna enligt 

RETTS transporterades till hälsocentral genom samarbete mellan ambulanssjuksköterskan 

och primärvård. Ambulanssjuksköterskan förde samtal med sjuksköterskan på 

hälsocentralen och bedömde tillsammans vilken vårdnivå som ansågs mest lämplig för 

patienten utifrån en medicinsk bedömning och patientens hälsotillstånd. Detta på grund av 

att obefogade transporter sker av patienter till akutmottagning. Utifrån riktlinjer samt i 

samråd med patienten kunde egenvård i hemmet rekommenderas. Vid lindriga symtom 

kunde ambulanssjuksköterskan hänvisa patienten till primärvården. Vid akut sjukdom 

transporterades patienten till akutmottagning. Tidig bedömning av patientens medicinska 

tillstånd ansågs avgörande för hänvisning av lämplig vårdnivå för att undvika obefogad 

ambulanstransport till akutmottagning (Larsson et al., 2016). Idag beskrevs 

ambulanssjuksköterskor saknar nationella och evidensbaserade riktlinjer som gjorde 

triagering av patienter möjlig till den mest adekvata vårdnivå. Behandling inom 

primärvården för patienter med åkommor som inte klassades som akuta föredrogs eftersom 

patienterna upplevde en vård med mer kontinuitet och fick bättre uppföljning. Detta kan 

också ses som en säkrare vård (Norberg et al., 2015). 

 

Problemformulering 

 

Ambulanssjuksköterskan gör en bedömning utifrån den enskilde individens behov av vård. 

Det är ett välkänt problem att patienter söker vård på akutmottagningar genom ambulans 

trots att de kunde ha behandlats på en annan vårdnivå, vilket orsakar överbelastade 

akutmottagningar och överanvändning av ambulanser. Resurserna måste därför användas 

mer effektivt. Ett sätt att handha detta problem är att transportera patienter med lindriga 

eller kroniska åkommor till primärvården. Möjliga fördelar med att ambulansen 

transporterar patienter till primärvården kan bli kortare transporttider, färre patienter på 

akutmottagningarna vilken även kan resultera i kortare väntetider på dessa mottagningar. 

Utveckling inom vården bör inriktas på att erbjuda patienten lämplig vård genom tillgång 

till olika vårdnivåer. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa vilka faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskors beslut att 

hänvisa patienten till primärvården.  
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METOD 

 

Ansats 

 

Studien var deskriptiv och utgick från en kvalitativ samt induktiv ansats som syftar till att 

skapa förståelse för människors erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Avsikten med studien 

var att genom intervjuer få en inblick i vilka faktorer som inverkar på 

ambulanssjuksköterskors beslut kring hänvisning av patienter till primärvården. Enligt 

Tidstöm och Nyberg (2012) kan intervjuer frambringa beskrivningar av upplevelser och 

kunskaper kring det ämne som berörs. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär en 

kvalitativ forskningsansats att forskaren förutsättningslöst försöker möta situationen som 

om den vore unik.  

 

Urval 

 

Vid genomförandet av studien valdes ett ändamålsenligt urval vilket syftar till att välja 

informanter som anses lämpliga för studiens syfte enligt Polit och Beck (2012). Ett 

ändamålsenligt urval syftar till att finna ett representativt urval ur en specifik grupp. 

Författarna valde informanter baserat på informanternas kunskap och erfarenhet. Polit och 

Beck (2012) beskriver betydelsen av att välja personer med olika bakgrund och erfarenhet 

vilket bjuder in författarna att uppnå ett rikt material inom studien vilket är syftet med ett 

ändamålsenligt urval. Författarna till denna studie önskade uppnå en innebördsrikedom där 

informanterna hade olika uppfattningar kring vad som studerades.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier i intervjustudien var specialistutbildade ambulanssjuksköterskor som 

var aktivt yrkesverksamma och arbetat i minst ett år efter sin 

specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård. Exklusionskriterier innefattade 

andra specialistsjuksköterskeutbildningar som intensivvård, anestesi och akutsjukvård.  

 

Genomförande 

 

Innan studien påbörjades inhämtades godkännande från berörd verksamhetschef via ett 

dokument på epost (Bilaga 1). Detta dokument skrev verksamhetschefen ut, skrev under 

och skickade dokumentet som brev till en av författarna till studien. Informanterna till 

studien söktes via en intern och redan befintlig kontaktgrupp via epost. Detta innebar att 

samtliga anställda på ambulansstationerna i länet som ligger i södra Sverige erhöll 

epostmeddelandet. Informationen som gick ut via epost var att endast aktivt 

yrkesverksamma ambulanssjuksköterskor söktes som informanter med minst ett års 

erfarenhet efter specialistsjuksköterskeexamen. Detta meddelande innehöll 

forskningspersonsinformation (Bilaga 2) som innefattade information om studiens syfte, 

innehåll och hur den var tänkt att genomföras. Det framgick även att deltagandet var 

frivilligt och att informanten när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva 

förklara varför. Det togs även upp att deltagandet i studien sker med konfidentialitet 

angående hantering av data samt sekretess. 
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De personer som var intresserade av att delta i studien svarade författarna till studien via 

epost. Det var till en början åtta informanter som hörde av sig varav en föll bort av oklar 

anledning, informanten svarade aldrig på epost angående när och var intervjun skulle äga 

rum. Studien innefattade därav individuella intervjuer med sju specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor med minst ett års erfarenhet. Polit och Beck (2012) belyser att det 

inte finns några regler för hur stort antalet informanter ska vara i kvalitativ forskning utan 

att det baseras på att inhämta information fram tills ingen ny information framkommer i 

intervjuerna. När författarna till studien målinriktat väljer informanter baserat på deras 

kunskap och erfarenhet kring ämnet som studeras samt kan uttrycka sina tankar kring den 

levda upplevelsen krävs ett mindre antal informanter. Antalet bör vara upp till tio 

informanter eller färre (Polit & Beck, 2012).  Författarna till studien hade kännedom om 

informanterna sedan tidigare då de arbetade inom samma verksamhetschefsområde som 

författarna. Intervjuerna ägde rum under maj månad 2017. Informanterna valde själva 

vilken plats intervjuerna skulle äga rum på för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt. Informanterna fick intervjuguiden skickad till sig i förväg för att få reda på vad 

som skulle tas upp under intervjuerna (Bilaga 3). Plats för intervjuer ägde rum på 

konferenslokaler på det lokala sjukhuset, på ambulansstationer utanför informanternas 

arbetstid. De har även varit intervjuer i både informanternas hem och i författarnas hem. 

Informanterna har haft olika lång arbetslivserfarenhet mellan 3-17 år som 

ambulanssjuksköterskor och bestod av en kvinna och sex män. Informanterna fick i förväg 

veta att intervjuerna skulle ta maximalt 60 minuter inklusive presentation och information 

angående studien. Intervjuerna i sig har varat mellan 11 minuter - 38 minuter, mediantiden 

för intervjuerna var 21 minuter. 

 

Varje intervju inleddes med att författarna till studien började med en presentation av sig 

själva. Därefter fick informanten presentera sig och fick frågan om det var något denne 

undrade över innan intervjun startade. En underskrift samlades in via ett 

samtyckesformulär (Bilaga 2) av varje informant vilket innebar att de godkände sitt 

deltagande. Första intervjun hölls med båda författarna och en informant medan resterande 

genomfördes med endast en författare och informant per gång. Intervjuerna hölls utifrån ett 

semistrukturerat frågeformulär som författarna sedan tidigare formulerat tillsammans inför 

intervjuerna (Bilaga 3). Polit och Beck (2012) belyser att vid kvalitativa studier önskas att 

uppnå en specifik uppsättning av information inom ett visst område. Därför använder sig 

författare av semistrukturerade frågeformulär då de vet vilket ämne de vill belysa men inte 

vilka svar de kan förvänta sig. En ämnesguide förbereds vilket omfattar frågor som 

förväntas besvaras av informanten inom ett visst område. Intervjuarens mål med frågorna 

är att informanten ska få tala öppet och fritt kring ämnet samt att berätta med sina egna 

ord. Vid förberedelse av intervjuguiden ska frågorna komma i en kronologisk ordning. Det 

är viktigt att som intervjuare vara uppmärksam, detta eftersom informanten tidigt i 

intervjun kan ge svar på frågor som kommer senare i intervjuguiden. Denna intervjuguide 

innefattade ett antal huvudfrågor och sedan följdfrågor. Viktigt är även att ställa följdfrågor 

som exempelvis ”kan du utveckla”, eller ”hur kände du” samt att undvika frågor som kan 

generera i svar som ”ja” och ”nej”. Frågorna ska ge möjlighet till innehållsrik och 

detaljerad information kring det ämnet som studien berör (Polit & Beck, 2012). Författarna 

ställde under intervjuernas gång ytterligare fördjupande uppföljningsfrågor till 

informanterna för att få ut så mycket information som möjligt kopplat till studiens syfte. 

Exempel på fördjupande frågor kunde vara: kan du utveckla, kan du berätta mer, kan du 

förklara närmare. Varje intervju spelades in på iPhones funktion för ljudupptagning. 

Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant i worddokument där även ljuduttryck togs 

med för att få ett helhetsintryck över intervjuerna.  
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Första intervjun användes som pilotintervju vilken författarna till studien utvärderade 

gällande frågornas uppbyggnad. Detta för att undersöka om frågorna svarade an på syftet 

till studien men även om det kunde frambringa fördjupande information från 

informanterna. Jonsson, Heuchemer och Josephsson (2012) nämner att en pilotstudie är en 

provstudie som genomförs initialt i mindre omfattning än studien. Syftet med en 

pilotstudie är att undersöka om upplägget av studien fungerar (Jonsson, Heuchemer & 

Josephsson 2012). En pilotintervju har till syfte att vara förberedande inför en 

undersökning. Frågeformuläret testas i en mindre skala vilket till en början kan utföras 

genom att kollegor besvarar frågeformuläret och kritiskt granskar det (Olsson & Sörensen, 

2011). Enligt Polit och Beck (2012) kan pilotstudier ge värdefull information som kan 

förbättra kvaliteten på en större intervjustudie. I en pilotstudie kan författaren utvärdera 

exempelvis om tidsramen är rimlig för datainsamling, finns det begränsningar att 

genomföra en studie inom en viss miljö samt då jämförelsegrupper finns, kan de återspegla 

en realistisk grupp i en större studie. Då författarna genomfört en pilotstudie finns en chans 

att eventuella oklarheter uppmärksammas inför den kommande studien (Polit & Beck, 

2012).  

 

Dataanalys 

 

Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats valdes för att granska och tolka det 

insamlade materialet. Kvalitativ innehållsanalys tillämpas för att identifiera variationer 

avseende likheter och skillnader i en text. Induktiv ansats innebär att analysen av 

informanternas berättelse kring sin upplevelse sker förutsättningslöst. Författarna till 

studien har inspirerats av Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  

 

Författarna läste intervjuerna flertalet gånger var för sig och analyserade materialet enskilt. 

Därefter genomfördes en gemensam analys. Detta för identifierande av författarnas olika 

analyserande av materialet utifrån intervjuerna samt att författarna inte påverkade 

varandra. Detta möjliggjorde en innehållsrikedom i analysprocessen. Det transkriberade 

materialet från varje intervju färglades i ett worddokument. Var enskild intervju fick en 

egen färg. Meningsbärande enheter togs ut ur intervjuerna utifrån studiens syfte vilka hör 

ihop eftersom de var liknande i sitt innehåll och kontext vilket Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) belyser. Dessa meningsbärande enheter har sedan kondenserats genom 

att förkorta textmassan utan att förlora något väsentligt samtidigt som de har fått behålla 

färgen från det ursprungliga materialet. Detta för att kunna härledas tillbaka till den 

transkriberade textmassan om något under analysprocessen skulle vara otydligt. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) menar att den kondenserade texten ska abstraheras genom 

att förses med koder som fungerar som etiketter på de uttagna meningsbärande enheterna. 

Koder med liknande innehåll sammanförs till underkategorier samt kategorier, vilket har 

skett i denna studie (Bilaga 4). Abstraktionen lyfter innehållet i intervjuerna till ett högre 

logiskt plan. All insamlad data som svarat an på studiens syfte har inkluderats. Likheter 

och skillnader beskrevs i kategorier på skilda tolkningsnivåer. Författarna till föreliggande 

arbete har använt sig av manifest innehållsanalys. Det manifesta budskapet uttrycks genom 

det uppenbara och textnära innehållet på ett beskrivande sett genom kategorier (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012).  
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Forskningsetiska överväganden 

 

Information angående studien skickades via epost till berörd verksamhetschef för samtycke 

innan studien påbörjades. Författarna till denna studie erhöll ett skriftligt godkännande från 

verksamhetschefen vilket Danielsson (2012a) menar på krävs för att få bedriva forskning i 

en verksamhet (Bilaga 1).  

Olsson och Sörensen (2011) beskriver fyra etiska principer som ska råda i alla relationer 

mellan människor. Dessa principer utgörs av godhetsprincipen, autonomiprincipen, 

rättviseprincipen och principen att inte skada. Godhetsprincipen samt principen om att inte 

skada innebär en strävan att förhindra eller förebygga skada (Olsson och Sörensen, 2011). 

Vid kvalitativa studier är det viktigt att reflektera kring de känslor som kan förekomma hos 

informanten då intervjuer kan leda till djupgående frågor som kan påverka informantens 

känslor. Därför har forskaren ett ansvar att uppmärksamma informantens känslor (Polit & 

Beck, 2012). Författarna till denna studie anser att frågorna som formulerades i 

intervjuguiden inte direkt uppfattades som känsliga. Dock var informanterna införstådda i 

att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville. Olsson och Sörensen (2011) 

belyser att autonomiprincipen innebär att förmågan till integritet och autonomi hos var 

enskild individ ska respekteras. Information skall ges i tillräcklig omfattning och vara 

förståelig samtidigt som hänsyn till människors möjlighet till självbestämmande bör tas i 

beaktning. Rättviseprincipen i sin tur innebär att behandla alla människor lika. (Olsson och 

Sörensen, 2011). Forskningspersonsinformationen (Bilaga 2) som sändes ut till potentiella 

informanter var skrivet på ett enkelt och lättläst språk och gav informanterna möjligheten 

att återkoppla till författarna till studien om de hade ytterligare frågor. Alla informanter 

fick ta del av samma information och innan intervjuernas påbörjan gavs även möjlighet för 

att muntligt ställa eventuella frågor för att undvika missförstånd. Olsson och Sörensen 

(2011) nämner informations- och samtyckeskraven vilka innebär att informanterna innan 

studiens påbörjan ska få begriplig information om studien och lämna sitt samtycke innan 

start. Informationen ska vara utförlig och beskriva alla studiens delar och upplägg. 

Upplysning skall ges kring att deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst 

kan avbryta sitt deltagande utan förklaring. Information skall finnas tillgänglig både 

skriftligt och muntligt och ges ut i god tid innan studiens start. Begriplighetskravet innebär 

att informationen som lämnas ut till informanterna behöver vara begripligt skrivet på 

lekmannanivå för att informanten självständigt ska ha möjlighet att ta ställning till en 

önskad medverkan (Olsson & Sörensen, 2011).  

Forskaren har skyldighet att informera att uppgifter från informanten behandlas 

konfidentiellt (Polit & Beck, 2012). Kravet om konfidentialitet innebär att informanternas 

lämnade uppgifter ska hanteras så konfidentiellt som möjligt och personuppgifterna skall 

förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuerna har 

sparats på författarna till studiens datorer och är döpta med nummer efter den ordningen de 

hölls. Inga personuppgifter finns i dessa dokument för att försäkra informanterna om 

konfidentialitet. Olsson och Sörensen (2011) beskriver ett nyttjandekrav som innebär att 

uppgifterna som samlas in endast får användas till studiens ändamål, vilket författarna till 

studien har garanterat informanterna. Detta genom att påtala att studien enbart kommer att 

publiceras som en studentuppsats i en internetportal, Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA). Forskning innebär vetenskapligt teoretiskt eller experimentellt arbete för 

utvecklingsarbete eller inhämtning av ny kunskap på vetenskaplig grund, detta gäller inte 

arbete inom högskoleutbildning på avancerad nivå (SFS, 2003:460). Därav inhämtades 

ingen etikprövning inför studien.  
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i fem kategorier nedan: riktlinjer inom ambulansverksamhet, 

bedömning av patient, delaktighet kring beslut om vårdnivå, ambulanssjuksköterskans 

kompetens samt samarbete med primärvård. Kategorierna i sin tur bygger på 

underkategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Riktlinjer inom 

ambulansverksamhet 
Beslutsstöd inom berörd verksamhet 

 

Ambulanssjuksköterskornas upplevelse av 

verksamhetens stöd 

Bedömning av patient Status och anamnes 

 
Undersökning 

Delaktighet kring beslut om 

vårdnivå 
Patientens inflytande 

 

Önskemål om vårdnivå från personer med nära relation 

till patienten 

 
Kollegans inflytande 

Ambulanssjuksköterskans 

kompetens 
Utbildning 

 
Tidigare arbetslivserfarenhet 

Samarbete med primärvård Tillgänglighet till vårdcentral 

 
Personkännedom 

 
Kompetens på vårdcentralen 

 
Delade meningar angående patientansvar 

 

Riktlinjer inom ambulansverksamhet 

 

Beslutsstöd inom berörd verksamhet   

Ambulanssjuksköterskorna beskrev under intervjuerna att de riktlinjerna de utgick ifrån 

var att rätt patient hamnade på rätt vårdnivå. Ambulanssjuksköterskorna beskrev en 

osäkerhet kring vilka patienter primärvården kunde ta hand om. De menade på att det 

saknades tydliga instruktioner angående vilka åkommor primärvården kunde hantera. 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att det inom ambulansverksamheten fanns riktlinjer i 

form av ett beslutsstöd för hänvisning av patienten till primärvården. Beslutsstödet gällde 

dygnet runt vilket innebar att ambulanssjuksköterskorna kontaktade vårdcentralen då de 

hade öppet och informerade kring patientärendet. Dagtid togs patienten emot på 

vårdcentralen men skedde bedömning av patienten under tiden på dygnet då vårdcentralen 

hade stängt kontaktade ambulanssjuksköterskan vårdcentralen då de hade öppnat. 

Vårdcentralen ringde sedan upp patienten för vidare handläggning. 

Ambulanssjuksköterskorna informerade att detta beslutsstöd underlättade hänvisning av 

patienter till primärvården.  

 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de utgick ifrån behandlingsriktlinjer enligt SLAS i 

sina bedömningar av patienter. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att RETTS styrde 

verksamheten. Blev patienten i bedömningen grön eller gul enligt RETTS var de aktuella 

för eventuell hänvisning till primärvården.  
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De beskrev även att ESS låg till grund för bedömningen av patient. ESS innefattade bland 

annat symtom som bröstsmärta och arytmi vilka inte fick lämnas på vårdcentralen.  

 

”Först och främst RETTS, dem ska vara gröna eller gula..eh..och sen då olika 

ESS:er som bröstsmärta och arytmier att då får vi inte lämna på vårdcentralen. 

Sen är det ju upp till oss själva vilken bedömning vi gör” 

 

Ambulanssjuksköterskors upplevelse av verksamhetens stöd 

Under intervjuerna med ambulanssjuksköterskorna framkom att de kände stöd i riktlinjerna 

med att hänvisa patienten till primärvården samt att ambulansverksamheten stod bakom 

beslutet. Tidigare då riktlinjerna inte fanns var det mer diffust vilka patienter som var 

aktuella för hänvisning så kände de sig ensamma i beslutet vilket gjorde att 

ambulanssjuksköterskorna var mindre benägna att hänvisa patienter till vårdcentralen.  

 

“Det jag känner stöd i är att dessa riktlinjer har kommit och att man har 

organisationen bakom sig, att man kan lämna till primärvården. Innan var det lite 

mer flytande och man stod ganska själv i beslutet”  

 

Bedömning av patient 

 

Status och anamnes 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de vid bedömning av patienten såg till hela 

patienten samt utgick ifrån faktorer som patientens allmäntillstånd och vad som avvek från 

deras normalstatus. De beskrev även att de utgick ifrån vilka symtom patienten hade. 

Patienten skulle vara kliniskt opåverkad, inte ha några vegetativa symtom utan endast 

lindriga besvär för att kunna hänvisas till primärvården. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev att patienter med kort tid från smärtdebut till ambulansens ankomst kunde avvakta 

i hemmet för att se hur smärtan utvecklades. Detta för senare hänvisning till primärvården 

alternativt återkallande av ambulans. Ambulanssjuksköterskorna utgick ifrån patientens 

sjukdomstillstånd eller nuvarande problematik och tog utifrån detta beslut om vårdnivå. 

Hade patienten fått en diagnos sedan tidigare som inte hade förvärrats ansågs primärvården 

vara rätt vårdnivå för patienten enligt ambulanssjuksköterskorna.  

 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att patienter som hade långvarig 

sjukdomsproblematik, inte hade insjuknat akut eller inte led av sjukdom som innebar fara 

för liv betraktades som lämpliga patienter för primärvården. Ambulanssjuksköterskorna 

utgick i sin bedömning från patientens sjukdomshistoria, anamnes, kring lämplig vårdnivå. 

Patienter som var friska sedan tidigare betraktades i högre utsträckning kunna hänvisas till 

primärvården än patienter som hade en gedigen anamnes.  

 

”Det hade bara gått tre timmar från smärtdebut till att vi var på plats så kände jag 

att det inte var läge och köra in denne mannen därför att jag tycker att man kan 

avvakta lite i hemmet, han var kliniskt opåverkad om man säger så” 

 

Undersökning 

Ambulanssjuksköterskorna berättade i intervjuerna att de kunde hänvisa patienten till 

primärvården om patientens aktuella vitalparametrar vara icke patologiska vilket innebar 

att de enligt RETTS skulle vara gröna eller gula. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att 

vitalparametrarna de tog innefattade andningsfrekvens, syresättning, hjärtfrekvens, 

blodtryck samt temperatur.  
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Ytterligare parametrar som ambulanssjuksköterskor utgick ifrån var blodsocker samt vart 

patienten hamnade på RLS-skalan. Det framkom också att ambulanssjuksköterskor såg till 

att patientens EKG skulle vara normalt för att kunna hänvisa patienten till primärvården. 

 

  

”Först av allt, allmäntillståndet, och dem aktuella vitalparametrarna och det 

försöker jag kontrollera /…/ och är det någonting av dem som avviker så får man 

ju se varför det avviker och hur normalstatus brukar vara, är det en gedigen 

sjukdomshistoria i bakgrunden” 

 

Delaktighet kring beslut om vårdnivå 

 

Patientens inflytande 

I intervjuer med ambulanssjuksköterskorna framkom vikten av patientens delaktighet i det 

vårdande mötet. De beskrev att det var viktigt att en dialog fördes med patienten kring 

lämplig vårdnivå för en ökad förståelse och därtill vikten att komma överens, att inte beslut 

togs över huvudet på patienten. Ambulanssjuksköterskorna beskrev vikten av att patientens 

egna önskemål togs på allvar för att ingen skulle känna sig kränkt. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att de diskuterade med patienten kring vilken vårdnivå 

som var lämpligast och uppmuntrade ibland till att uppsöka primärvården. Dock förekom 

det att patienten absolut ville till akutmottagningen och yrkade på att få träffa en läkare på 

stört. En ambulanssjuksköterska berättade att patienter ibland blev aggressiva och hotade 

om att anmäla ambulanspersonalen om de inte blev körda till akutmottagningen.  

 

“Jag tog kontakt med primärvården som tog emot henne med öppna armar men 

hon blev väl aggressiv och stod på sig att hon skulle till akutmottagningen till vilket 

pris som helst och tog namn och skulle anmäla oss om vi inte skulle köra henne till 

akutmottagningen. Det blev så att vi körde henne till akutmottagningen fast att hon 

rimligtvis skulle hamna hos primärvården”  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att patienter trodde att de fick bättre vård på 

akutmottagningen än inom primärvården. Detta gjorde att patienters förväntningar och 

beteende påverkade beslutstagandet kring vilken vårdinstans patienten skulle till vilket 

gjorde att de ibland hamnade på akutmottagningen när de egentligen var fall för 

primärvården. Ett flertal ambulanssjuksköterskor nämnde under intervjuerna att de inte 

fick neka en ambulanstransport till sjukhus gentemot patienten vilja. Dock framkom det ur 

någon intervju med en ambulanssjuksköterska att möjlighet fanns att neka patienten 

ambulanstransport eller ändra till annat färdsätt. Utgångspunkten låg i vart patienten fick 

bäst hjälp. I intervjuerna framkom också att patienter som inte klarade sig självständigt i 

hemmet med hjälp av anhöriga eller hemtjänst inte var lämpliga att hänvisa till 

primärvården. Det framkom också att äldre patienter som bodde ensamma var svåra att 

hänvisa till primärvården på annan ort än hemort, vilket kunde hända på jourtid, då de inte 

hade anhöriga som kunde vara behjälpliga med transport. Ambulanssjuksköterskorna 

berättade att de alltid försökte lösa situationen för stunden där det gynnade patienten bäst 

och därtill arbeta patientsäkert. 

 

”Det kan ju vara patienternas förväntan om vart de ska ta vägen. Vissa tror att 

akutmottagning är enda stället som det finns adekvat vård även om primärvården 

skulle vara ett bättre ställe för dem” 
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Önskemål om vårdnivå från personer med nära relation till patienten 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att anhöriga till patienter kunde vara styrande i beslut 

om hänvisning till primärvården. Anhöriga ville att patienten skulle till akuten då de inte 

tyckte att vårdcentralen hjälpt tillräckligt sedan tidigare trots att primärvården hade varit en 

ändamålsenlig vårdnivå. Ambulanssjuksköterskorna berättade att de inte ville motsätta sig 

anhörigas vilja och tog då beslut kring transport till akutmottagning istället för 

primärvården.  

 

“Ja när det gäller att hänvisa till primärvården, helst vill ju dom anhöriga eller 

oftast vill dom anhöriga att man ska åka vidare till sjukhuset för att vårdcentralen 

har vi varit fyra gånger och dom har inte kunnat göra någonting utan det är väl 

ofta de dom anhöriga vill att man ska åka vidare från primärvården. Så då blir det 

att man inte åker dit utan att man åker till sjukhuset direkt istället”  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev under intervjuerna att omsorgspersonal som hemtjänst 

och hemsjukvård kunde påverka beslutet kring hänvisning till primärvården. 

Omsorgspersonal, som oftast kände patienten väl, önskade att patienten fick åka till 

sjukhuset istället för primärvården då de trodde att patienten fick bättre vård där. 

 

”/…/ men sen anhöriga kan ju vara rätt så ibland är dem väldigt styrande och 

ibland, ja dem har sina klara åsikter och hemtjänst, hemsjukvård kan också 

påverka beslutet” 

 

Kollegans inflytande 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev under intervjuerna att faktorer som kunde påverka 

beslutet kring hänvisning till primärvården var kollegans åsikt. Rådde oenighet mellan 

kollegor angående att hänvisa patienten till primärvården, alternativt uppsöka akuten, 

transporterades patienten till akutmottagningen då kollegan kunde ha en annan magkänsla 

eller uppskattade situationen annorlunda. 

 

“Då kanske den har tänkt något som en annan har missat, något som inte man har 

liksom uppfattat eller som dem har någon annan magkänsla för eller så” 

 

Ambulanssjuksköterskorna berättade under intervjuerna att tid på dygnet påverkade 

hänvisning till primärvården. De beskrev att det vid skiftbyte kunde hända att patienten 

lämnades på vårdcentralen för att ny personal skulle hinna påbörja sitt skift för att sedan ta 

över patienten. Ambulanssjuksköterskor beskrev att en del ambulanspersonal utgick från 

sin egen bekvämlighet och styrde patienten till primärvården när den öppnade dagen därpå. 

Detta gällde särskilt kvälls- eller nattetid samt berodde på avståndet till sjukhus. Detta 

menade ambulanssjuksköterskorna var en patientfara vilket gjorde att det var vanligt 

förekommande att ytterligare ambulans fick återkomma till patienten. 

 

“Problemet med att lämna hemma är att det missbrukas av ambulanspersonal för 

sin egen bekvämlighets skull. När det är sent på kvällen, när det är sent på natten. 

Långt från sjukhus är en jättestor faktor /.../ Det är en patientfara” 
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Ambulanssjuksköterskans kompetens 

 

Utbildning 

Vikten av att få använda sin egen kunskap och färdigheter som specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska framkom i intervjuerna när det gällde att hänvisa patienter till 

primärvården. Det framkom också under intervjuer att ambulanssjuksköterskorna kände 

sig mer osäkra att hänvisa patienter till primärvården när de arbetade tillsammans med en 

ambulanssjukvårdare jämfört med en ambulanssjuksköterska. Detta då de upplevde en 

ensamhet i beslutet. Det upplevdes lättare att arbeta med ytterligare en sjuksköterska för 

större möjlighet till diskussion kring vilken vårdnivå som ansågs lämpligast för patienten.   

 

”Jag känner mig mer osäker med att hänvisa patienter till primärvården när jag 

arbetar tillsammans med en ambulanssjukvårdare för att jag är mer ensam i 

beslutet mot när jag arbetar tillsammans med en till ambulanssjuksköterska” 

 

Tidigare arbetslivserfarenhet  

Under en intervju med en ambulanssjuksköterska framkom att det var fördelaktigt att ha 

arbetat på vårdcentral sedan tidigare när det gällde att hänvisa patienter till primärvården 

då kunskap fanns kring vilka patienter primärvården kunde ta emot och vilka resurser de 

hade. 

 

”Jag upplever att jag har mycket nytta av att ha arbetat på vårdcentral. Jag vet 

vad dom mer kan ta emot och vad dem inte har, kan, eller så. Vad dem har 

befogenhet att göra eller så vilka resurser som finns” 

 

Det framkom att det fanns kollegor som kände sig säkrare på att hänvisa till primärvården 

på grund av tidigare erfarenhet. Vid osäkerhet hos ambulanssjuksköterskor kring 

hänvisning fick kollegans åsikt styra beslutet. Det beskrevs att de kollegor som hade 

arbetat på en akutmottagning upplevdes säkrare i sin bedömning vid hänvisning till 

primärvården. 

  

Samarbete med primärvård 

 

Tillgänglighet till vårdcentral 

Information framkom i flertalet intervjuer att under sommartid kunde hänvisning av 

patienten försvåras till primärvården då flertalet vårdcentraler hade stängt. 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de önskade bättre tillgänglighet, genom utökade 

öppettider, hos primärvården även på helger. Hade jourmottagning funnits på helger, 

alternativt att vårdcentraler hade haft helgöppet i samtliga kommuner, även på 

landsbygden, hade patienten kunnat hänvisas dit. Alternativ hade kunnat vara en mobil 

läkare som kunde göra en bedömning av patienten på plats. Ambulanssjuksköterskor 

beskrev att patienter de hade tänkt hänvisa till primärvården inte togs emot på deras 

vårdcentral på grund av att det inte fanns några lediga tider eller inga läkare på plats. Då 

osäkerhet rådde hos ambulanssjuksköterskorna om patienten skulle hänvisas till 

primärvården kunde de ringa och samtala med en sjuksköterska eller primärvårdsläkare på 

vårdcentralen och tillsammans diskuterade fram beslut kring lämplig vårdnivå för 

patienten. 

 

”Det som gjorde då att vi inte kunde lämna var ju det att det fanns ju inga läkare 

och inga tider som vi kunde boka” 
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Personkännedom 

Under intervjuerna framkom även att samarbetet med primärvården fungerade olika 

beroende på vart i länet ambulanssjuksköterskor befann sig. De beskrev att detta kunde 

bero på att en del vårdcentraler hade många inhyrda läkare medan de vårdcentraler som 

hade sina ordinarie läkare fungerade bättre. Ambulanssjuksköterskorna informerade att en 

faktor som påverkade beslut kring hänvisning till primärvården kunde vara att patienten 

fick träffa sin ordinarie läkare på vårdcentralen. Patienten kände sin läkare på 

vårdcentralen bättre jämfört med på akutmottagning. Ambulanssjuksköterskorna beskrev 

att personkännedom mellan sjuksköterska på vårdcentral och ambulanssjuksköterska 

kunde vara fördelaktigt vid omhändertagande av patienten. Detta då rapporteringen 

underlättades och vårdcentralen var mer benägna att ta emot patienten. 

 

”Patienten kände sin läkare bättre på vårdcentralen jämfört med på 

akutmottagning /…/ att läkaren känner patienten det är också ett beslut som man 

kan, som inverkar i beslutet att dem får träffa sin ordinarie husläkare oftast då” 

 

Kompetens på vårdcentralen 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att när de hade beslutat att patienten skulle hänvisas 

till vårdcentral togs kontakt med sjuksköterska på respektive vårdcentral för rapportering 

av patientens behov av primärvård. Sjuksköterskor på vårdcentral med olika erfarenhet var 

mer eller mindre benägna att ta emot patienten. Ambulanssjuksköterskorna beskrev att 

sjuksköterskor på vårdcentral som hade arbetat på akutmottagning var mer benägna att ta 

emot patienter. Information framkom även att om sjuksköterska på vårdcentral var osäker 

kring läkarens erfarenhet och kompetens kring den aktuella skadan eller sjukdomen kunde 

det påverka hänvisning, vilket resulterade i att patienten inte fick någon tid på 

vårdcentralen.  

 

”Det börjar komma ut rätt mycket sjuksköterskor som har jobbat inne på huset 

förut, främst akuten då som kommer ut i primärvården och när man träffar dom 

funkar det jättebra /…/ Samma sak när man ringer in dem, sköterskorna som har 

jobbat på akutmottagningen kanske är lite mer benägna att ta emot patienter än 

vad de andra sjuksköterskorna är” 

 

Delade meningar angående patientansvar 

Ur intervjuerna framkom att när ambulanssjuksköterskorna gjort bedömning av patienten i 

hemmet och ansåg att primärvården var en lämplig vårdnivå kontaktade 

ambulanssjuksköterskorna vårdcentralen för en kort rapport av patientärendet. Om 

sjuksköterska på vårdcentral var motsträvig vid telefonkontakt trots att patienten bedömts 

av ambulanssjuksköterska vara i behov av primärvård, blev ambulanssjuksköterskan nekad 

i sitt beslut att hänvisa patienten till vårdcentralen. Vilket innebar att patienten fick åka till 

akuten istället för till vårdcentralen. Vid hänvisning av patienter till primärvården upplevde 

ambulanssjuksköterskorna att detta fungerade bra under jourtid. Detta på grund av att 

patienten kunde kvarstanna i hemmet och kontakt togs med vårdcentralen när den hade 

öppnat. Det blev då sällan en diskussion kring beslutet om hänvisning av patienten till 

vårdcentralen eftersom det inte fanns möjlighet att neka patienten när 

ambulanssjuksköterskan tog kontakt för vidare handläggning av patienten. 
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”Då har vårdcentralen ingenting att säga till om, dem har tider avsatta för dessa akuta 

patienter och då måste dem ta emot när vi ringer på morgonen. Men dagtid blir det ofta en 

diskussion om patienten ens får komma till vårdcentralen eller hälsocentralen” 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Då studiens syfte var att belysa vilka faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskors 

beslut att hänvisa patienten till primärvården valdes en kvalitativ analysmetod som visade 

sig vara fördelaktigt till ändamålet. Författarna till studien ansåg att det var fördelaktigt att 

genomföra kvalitativa intervjuer utifrån ett semistrukturerat frågeformulär då möjlighet 

gavs att få en inblick i informanternas upplevelser samt en ökad förståelse kring ett 

specifikt fenomen enligt Tidström och Nyberg (2012). Fokusgruppsintervjuer valdes inte 

för att författarna till studien anade att informanterna inte skulle våga vara helt uppriktiga i 

sina svar eftersom kollegor skulle kunna finnas med i gruppen. Om författarna valt en 

annan metod, exempelvis litteraturstudie, skulle en fördjupad förståelse kring ett specifikt 

fenomen inte kunde erhållas då en litteraturstudie resulterar i en sammanställning över 

tidigare forskning (Axelsson, 2014). Denna studie behandlar ett nytt forskningsområde 

vilket gör att det endast fanns ett fåtal artiklar sedan tidigare. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver gällande nytt forskningsområde kan kvalitativ metod föredras för att generera 

hypoteser som sedan prövas i kvantitativa studier. Därför var kvantitativ metod inte 

passande för denna studie. För att kunna skapa en överblick av en situation och erhålla en 

helhetsförståelse kring informantens personliga perspektiv, bedömde författarna att en 

kvalitativ ansats var mest lämplig, i enighet med Olsson och Sörensen (2011). Genom 

intervjuerna har skildringar beträffande informanternas upplevelser kring hänvisning av 

patienten till primärvården framkommit. 

 

Urval 

Författarna till denna studie valde att utgå från ett ändamålsenligt urval för att finna 

informanter som ansågs representativa till studiens syfte. Författarna skapar då möjlighet 

till ett rikt material inom studien för att skapa innebördsrikedom i enlighet med Polit och 

Beck (2012).  

 

Inklusionskriterierna i denna studie var att informanterna skulle vara specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor samt aktivt yrkesverksamma ett år efter sin 

specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård. Författarna till studien valde att 

inkludera specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård och 

exkluderade specialistutbildningar som anestesi, intensivvård samt akutsjukvård.  

Detta då författarna till denna studie studerar specialistutbildning mot ambulanssjukvård 

vilket innebar att det var önskvärt att informanterna hade liknande utbildningsbakgrund.   

Författarna önskade möjlighet till variationsrika berättelser av informanter utifrån deras 

erfarenhet inom yrket, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012) belyser är viktigt i 

kvalitativa studier. Därför representerades urvalet av både kvinnor och män i varierande 

åldrar med olika yrkesverksamma år inom ambulansorganisationen, vilket även Henricsson 

och Billhult (2012) framhäver vikten av. Totalt deltog sju informanter i studien. Trost 

(2010) nämner att det är fördelaktigt med att ett fåtal intervjuer som är noggrant 

genomförda, jämfört med flertalet intervjuer då insamlat material blir ohanterligt. Då 

behov uppstår finns möjlighet att utöka antalet intervjuer.  
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Av resultatet i studien ansågs inget ytterligare behov av fler intervjuer då det troligtvis 

hade resulterat i likartade svar eftersom de sista intervjuerna inte genererade i ny 

information. Polit & Beck (2012) diskuterar att vid kvalitativa studier är antalet 

informanter mindre viktigt eftersom intervjuer genomförs tills datamättnad uppnås.  

 

Genomförande 

För att intervjuerna skulle svara an till studiens syfte valde författarna att genomföra 7-10 

intervjuer utifrån ett semistrukturerat frågeformulär. Tid lades ner på frågeformuleringen i 

intervjuguiden för att belysa vikten av de faktorer som inverkar vid hänvisning av 

patienten till primärvården. Öppna frågor och följdfrågor formulerades då författarna 

önskade erhålla berikade svar av informanten utan att författarnas egen förförståelse 

påverkade informantens svar. Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar att det är 

intervjuarens ansvar att bedöma hur informantens svar och ny inriktning kan framträda och 

därav behovet av uppföljning genom följdfrågor. De som var intresserade av att delta i 

studien fick intervjuguiden skickad till sig i förväg. Detta gjorde att informanterna fick 

möjligheten att förbereda sig kring kommande frågor för att känna en trygghet inför 

intervjun. Detta kan ha bidragit till en innehållsrikedom i resultatet men någon informant 

var så väl förberedd att svaren på frågorna redan var nedskrivna inför intervjun vilket kan 

ha gjort informanten bunden till svaren. Intervjuerna blev något kortare när informanten 

var väl inläst på intervjuguiden jämfört med de informanter som inte sett över 

intervjuguiden inför intervjun. Intervjuerna spelades in på iPhone och transkriberades 

sedan ordagrant enskilt av författarna. En inspelning av en intervju via iPhone avbröts på 

grund av att mobiltelefonen ringde vilket störde intervjun och informanten fick därefter 

upprepa sitt svar på en fråga ytterligare en gång. Detta gjorde att resterande intervjuer 

spelades in på iPhone med funktionen flygplansläge för att undvika störande moment 

under inspelningen. Författarna till studien har lyssnat på inspelningarna och läst de 

transkriberade intervjuerna flertalet gånger enskilt, detta för att skapa sig en helhetsbild av 

vad informanterna ville ha sagt. Därefter gjordes en individuell analys av materialet och 

därefter genomfördes en gemensam analys. Detta för att inte påverkas av varandra för att 

få innebördsrikedom i analysprocessen genom att författarna kan ha uppfattat materialet 

olika. Författarna till denna studie ansåg att minst ett års erfarenhet var tillräckligt för att 

skaffat sig kunskap och erfarenhet kring ämnet. Då varierande arbetslivserfarenhet har 

framkommit, mellan 3-17 år, ansåg författarna att de uppnått en bredd i det insamlade 

materialet. Författarna till studien har valt att endast nämna att studien var gjord i södra 

Sverige och inte exakt vart för att säkert kunna säkerställa informanternas konfidentialitet. 

 

Författarna till studien har kännedom om informanterna sedan tidigare då de arbetar inom 

samma verksamhetschefs område. Trost (2010) nämner att om informanterna hade 

innefattat arbetskollegor kunde det skapas en negativ inverkan genom att informanten sett 

intervjuaren som en kollega istället för en författare. Det kan även upplevas svårt för 

informanten att delge information, upplevelser och känslor för en kollega om det finns en 

nära relation. Författarna till denna studie upplevde att kännedom kring informanterna 

sedan tidigare skapade en harmonisk stämning under intervjuerna. Dock har det vid någon 

intervju märkts att författare och informant arbetar inom samma verksamhet genom att 

informanten har uttryckt tankar som om författarna redan borde ha kännedom kring. Det 

kan ha uttryckts genom svar som: ”men det vet ju du sedan tidigare”. 

 

Intervjuerna har ägt rum i konferenslokaler, i informantens eller intervjuarens hem samt på 

ambulansstationer utanför arbetstid. Detta för att författarna ansåg det viktigt att intervjun 

genomfördes ostört för att för att undvika att yttre faktorer kunde bli ett störande moment. 
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Plats för intervjuerna har diskuterats i samråd med informanten. Informanten har sedan valt 

plats utifrån att de ska kunna känna sig bekväma i situationen. Polit och Beck (2012) 

belyser vikten av att diskutera rummets betydelse i samband med en intervju för att sträva 

efter att studera ett fenomen i en naturlig kontext. Det är fördelaktigt att kunna erbjuda 

alternativa platser i en naturlig omgivning. Viktigt är att hitta en plats som kan erbjuda en 

privat stund där inget kan avbryta intervjun eller att något stör inspelningen. Författarna 

hade initialt under mötet med informanten ett avslappnat samtal innehållande presentation 

av varandra och informanten fick möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade. Det är 

betydelsefullt att skapa en positiv relation till informanten samt en bekväm och trygg miljö 

så att informanten kan berätta sina personliga tankar och upplevelser, i enighet med Polit 

och Beck (2012). Första intervjun hölls med båda författarna och en informant medan 

resterande har hållits med endast en författare och informant per gång. Enligt författarna 

till denna studie upplevdes det vara en mer avslappnad stämning under intervjuerna när det 

endast var en intervjuare. Första intervjun användes som pilotintervju. En pilotintervju som 

enligt Olsson och Sörensen (2011) är en förberedelse inför studien genom att 

frågeformuläret testas vilket kan göras av en kollega som besvarar och kritiskt granskar 

formuläret. Författarna till studien ansåg att intervjuguiden var väl formulerad och fick 

innehållsrik information ur informanten under pilotintervjun som svarade an till studiens 

syfte. Därav ändrades inte frågorna efter pilotintervjun utan även denna intervju 

inkluderades i studiens resultat.  

 

Det sker en pågående analys av datainsamling för att kunna avgöra när datainsamling är 

tillräcklig. Författarna till studien använder sig själva som instrument i 

forskningsprocessen vilket kräver att författarna är ständigt involverad i studien för att 

delaktighet uppnås i datainsamlingen tillsammans med informanten. Kvalitativa studier 

kännetecknas av bred datainsamling för att uppnå tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). När 

de planerade intervjuerna hade genomförts upplevde författarna till studien att en mättnad 

uppnåddes i materialet, det tillkom inget nytt vid de sista intervjuerna och kunde därför 

avgöra att insamlingen var tillräcklig. Bredd i studiens datainsamling åstadkoms via ett 

semistrukturerat frågeformulär med stora, öppna, inledande frågor med utvecklande 

följdfrågor.  

 

Trovärdighet 

Resultatet belyste väl vad som var avsett att studera, det är noggrant analyserat och 

presenterar det informanterna har tagit upp under intervjuerna. Informanterna bestod av 

både män och kvinnor i olika åldrar och med olika lång arbetslivserfarenhet. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan giltigheten i en kvalitativ innehållsanalys 

styrkas när informanterna är av olika kön, åldrar och har olika erfarenhet eftersom den här 

typen av studie har till syfte att skildra variationer.   

 

Författarna hade kännedom om den egna förförståelsen under studiens gång eftersom båda 

är yrkesverksamma inom ambulanssjukvård och arbetar med att hänvisa patienter till 

primärvården. Förförståelsen bör utnyttjas under processens gång för att möjliggöra en 

öppenhet för upptäckt av ny kunskap och därmed en djupare förståelse (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Olsson och Sörensen (2011) beskriver att reflektioner kring 

förförståelse är av stor vikt för att den enskilda erfarenheten inte ska påverka och 

överskugga objektiviteten i studiens tolkning av resultatet. Därav har reflektion kring 

författarna till studiens förförståelse varit återkommande under analysprocessen för att inte 

influera i tolkningen av resultatet.  
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Författare till kvalitativa studier är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

delaktiga genom interaktionen som uppstår under en intervju och därmed medskapare av 

resultatet vilket gör att resultatet inte kan ses som helt oberoende av författarna i en 

intervjustudie. För att ge läsaren till studien chans att bedöma giltigheten i studien beskrevs 

urvalet noggrant i enighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Analysarbetet 

redogörs grundligt och ges exempel på genom en analysmatris (Bilaga 4) samt i det 

framställda resultatet presenteras citat från intervjuerna vilket Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) belyser vikten av.  

 

Analysarbetets tillvägagångssätt beskrevs noggrant för att resultatet ska anses tillförlitligt 

vilket är av betydelsefullt enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Den första 

intervjun genomfördes gemensamt av författarna till studien och resterande intervjuer 

delades upp och vardera författare höll i lika många intervjuer. Tillförlitligheten till studien 

kan stärkas utifrån att intervjuerna har gjorts av två olika författare för att 

uppföljningsfrågorna har varit varierande under intervjuerna med syfte att fånga upp en 

mångfald av faktorer som inverkade på ambulanssjuksköterskors beslut när de hänvisade 

patienter till primärvården. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar på att olika 

uppföljningsfrågor ger en större möjlighet till att variationer i upplevelser upptäcks. Detta i 

likhet med Trost (2010) som anser att en komponent för tillförlitlighet till en kvalitativ 

studie innefattar kongruens vilket bygger på att ställa ett flertal frågor som rör samma 

företeelse för att möjliggöra förståelse för alla dess nyanser. En kvalitativ studie innebär en 

låg grad av standardisering eftersom inflytelse som bygger på slumpen kan utgöra en 

betydelsefull del till analysen. Information som framkommer ur exempelvis en felsägning 

eller missuppfattning kan vara användbar i analysprocessen (Trost, 2010). Båda författarna 

har läst och gått igenom samtliga intervjuer och har tillsammans genomfört analysen vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar på ökar tillförlitligheten för studiens 

resultat. 

 

Pålitlighet 

Genomförandet i studien beskrevs noggrant i metoden vilket Polit och Beck (2012) nämner 

ökar pålitligheten till studien. Pålitligheten anses tillta om två författare har analyserat 

materialet oberoende av varandra. Författarna till studien började med en enskild, 

individuell analys och därefter genomfördes en gemensam analys. Polit och Beck (2012) 

diskuterar även att extern granskning av data och analysen är betydelsefull för pålitlighet 

för studien. Det har under hela studiens gång funnits en extern granskare i form av mentor 

för att fungera som stöd under arbetsprocessen.  

 

Överförbarhet 

Författarna till studien har beskrivit genomförandet av studien väl gällande 

urvalsförfarandet, deltagarna, datainsamlingen, analysen samt omständigheter gällande 

studiens kontext. Detta för att bedömningen av överförbarhet ska underlättas. Polit och 

Beck (2012) menar på att överförbarhet avser i vilken utsträckning fynd kan överföras till 

eller vara tillämpbar i andra miljöer eller grupper. Författarnas ansvar är att tillhandahålla 

tillräckligt beskrivande data så att läsaren kan utvärdera användbarheten av uppgifterna till 

andra sammanhang.  

  

Dataanalys 

Författarna har valt att analysera materialet med en kvalitativ innehållsanalys inspirerat av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som menar på används för att granska och tolka 

texter, som inspelade intervjuer.  
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Analysen har utgått ifrån en induktiv ansats då författarna till studien har analyserat 

texterna förutsättningslöst utifrån informanternas erfarenheter och upplevelser. Denna typ 

av innehållsanalys utgår ifrån att beskriva likheter och skillnader i textens innehåll. Detta 

redovisades med hjälp av koder, underkategorier och kategorier. Denna metod innebär en 

abstraktion för att lyfta innehållet i intervjuerna till en högre nivå, enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). De slutligen utformade kategorierna har en intern 

homogenitet och en extern heterogenitet vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

menar på är en huvudregel gällande innehållsanalys. Detta har författarna till studien varit 

väl medvetna om och sett till att innehållet i kategorierna var likartat samtidigt som det 

skiljde sig från de andra kategoriernas innehåll. All data som har svarat an på studiens 

syfte har tagits med och ingenting har uteslutits på grund av att det inte fanns någon 

passande kategori vilket Krippendorff (2004) talar om vikten av. 

 

Om författarna till studien under analysprocessen hade text från intervjuer som hade 

förlorat sitt sammanhang, fanns möjligheten att gå tillbaka ett par steg i processen för att se 

texten i sin ursprungliga kontext. Detta eftersom texten under hela analysen behöll den färg 

som den tilldelades i det ursprungliga worddokumentet. Under analysens gång gick 

författarna till studien tillbaka ett par steg i processen flertalet gånger för att kunna se 

texten i sitt ursprungliga sammanhang. Vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

belyser betydelsen av när kategorier skapas för att kunna se texten ur sin kontext, vilket 

innebär sammanhanget som texten omges av. Innehållet i texten behöver förstås med hjälp 

av texten som kommer före och efter detta stycke. Detta för att författarna ville hålla sig till 

det ursprungliga innehållet utan att göra egna tolkningar. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskriver att innehållet bör vara textnära och handla om det uppenbara 

innehållet i texten som på en beskrivande nivå uttrycks.  

 

Resultatdiskussion 

 

Riktlinjer inom ambulansverksamhet  

Ambulanssjuksköterskor i denna studie beskrev att de upplevde stöd i de 

behandlingsriktlinjer som fanns inom berörd verksamhet. Ambulanssjuksköterskorna hade 

därtill möjlighet att hänvisa patienten till primärvården om patienten uppfyllde de kriterier 

som beslutsstödet omfattade samt att organisationen står bakom beslutet. 

Ambulanssjuksköterskorna har tidigare känt sig ensamma i beslut om hänvisning till 

primärvården innan verksamheten upprättade riktlinjer kring detta. Det gjorde att 

ambulanssjuksköterskorna var mindre angelägna att hänvisa patienten till primärvården. 

Norberg et al. (2015) belyser problematiken kring att ambulanssjuksköterskan saknar 

nationella och evidensbaserade riktlinjer för att möjliggöra triagering av patienter till 

adekvat vårdnivå. Det framkommer i denna studie att det fanns riktlinjer på lokal nivå 

vilket ambulanssjuksköterskorna upplevde förenklade hänvisning av patienter till 

primärvården samtidigt som de kände sig säkrare i detta beslut eftersom verksamheten 

fungerade som stöd. I takt med att antalet besökare har ökat på akutmottagningar har 

beslutsstöd upprättats i syfte att avlasta akutmottagning samt minska antalet 

ambulanstransporter. Detta innebar en trygghet för ambulanssjuksköterskorna i sin 

bedömning om att hänvisa patienter till vårdcentral. Då beslutsstödet inte fanns 

transporterades alla patienter till akutmottagning i brist på samarbete med primärvården.  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att sjuksköterskor på vårdcentral ibland inte vill 

samarbeta genom att inte ta emot patienten på vårdcentralen trots att det var en patient 

lämplig för primärvården.  
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Patienten blev då hänvisad till akutmottagning istället för vårdcentral. Detta kan liknas vid 

en studie av Larsson et al. (2016) att vid lindriga symtom hos patienten samt med hjälp av 

riktlinjer kan ambulanssjuksköterskan hänvisa patienten till primärvården. Författarna till 

studien anser att i takt med att personalbristen ökar på sjukhusen i Sverige kan detta 

resultera i långa väntetider för patienter. Patienter får vänta på vård och behandling vilket 

medföra att patienten försämras. Detta kan i sin tur i enighet med Öhrn (2009) orsaka 

eventuell vårdskada vilket blir resultatet av en händelse inom vården som skulle kunnat 

undvikas, exempelvis försenad behandling.  

 

Delaktighet kring beslut om vårdnivå 

Under intervjuer med ambulanssjuksköterskorna framkom betydelsen av patientens 

delaktighet i det vårdande mötet vilket Vicente et al. (2013) betonade kunde utsätta 

patienter för lidande när de var i behov av vård utan att de kunde påverka sin egen situation 

(Vicente et al., 2013). Kommunikationen dem emellan bör präglas av en ömsesidighet för 

att mynna ut i ett gemensamt beslut. Ambulanssjuksköterskorna försökte tillfredsställa 

patientens behov och önskan samtidigt som de försökte hänvisa patienten till den 

vårdinstans de ansåg vara lämpligast för patienten utan att patienten skulle känna sig 

kränkt. Detta benämns av Norberg Boysen, Christensson, Wireklint Sundström, Herlitz, 

Nyström och Jutengren (2016) kan vara problematiskt då patienten själv kan uppleva en 

känsla av att vara allvarligt sjuk medan ambulanssjuksköterskan bedömer situationen som 

icke akut och att patienten därav inte är i behov av transport till akutmottagning. Patienten 

förväntar sig att ambulanssjuksköterskan visar respekt för patientens integritet, att 

relevanta beslut tas gällande medicinsk behandling och omvårdnad för att patienten ska få 

god vård. Då patientens förväntningar på ambulanssjukvården utmanas finns risk att 

patienten misstror ambulanssjuksköterskan och svårigheter finns att ta beslut i samråd med 

patienten (Norberg et al., 2016). Författarna till denna studie anser att ett vårdande möte 

innebär att se till patientens egen upplevelse. Patientens förväntningar och upplevelse 

behöver ambulanssjuksköterskan lyssna till för att sedan berätta om sin uppfattning kring 

sjukdomstillståndet och utifrån sin kompetens förklara för patienten vilken vårdinstans 

som är lämplig. Rantala et al. (2016) belyser vikten av att ambulanssjuksköterskan i sin 

bedömning lyssnar till patientens upplevelse av situationen och ger patienten sin tolkning 

av symtomen. När patienten behandlas med empati och får sina symtom bekräftade gör det 

att patienten går från att känna sig ensam till att vara delaktig. I kompetensbeskrivningen 

för ambulanssjuksköterskor beskrivs hur mötet med patienten bör präglas av ett 

förhållningssätt grundat i etik där patienten ses som en unik individ med särskilda behov 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012).  

 

Booker et al. (2017) beskriver att den vårdande relationen innebär att patienten tas på 

allvar eftersom situationen kan vara känslomässigt laddad. I yrket ingår det att se till både 

patientens känslomässiga och konkreta behov. Ambulanssjuksköterskor behöver visa 

förståelse för vad patienten har kontaktat ambulansen för. Detta för att inte ha en negativ 

inverkan vid framtida behov av hjälp när patienten befinner sig i en allvarlig nödsituation 

(Booker et al., 2017). Författarna till denna studie anser att patienten som har tagit mod till 

sig att ringa efter en ambulans gör patienten sårbar och hamnar i en beroendeställning till 

ambulanssjuksköterskan. Patienten upplever sig sjuk men ambulanssjuksköterskor 

bedömer situationen annorlunda. Det förekommer att ambulanssjuksköterskor trots detta 

transporterar patienten till akutmottagningen eftersom patienten yrkar på denna vårdnivå. 

Detta kan resultera i ett etiskt dilemma som ambulanssjuksköterskor ställs inför då 

ambulanssjuksköterskor vill tillgodose patientens önskemål samtidigt som kännedom finns 

kring att akutmottagningen blir överbelastad. Patienter med lättare vårdbehov tar resurser 
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från de patienter som verkligen har ett akut vårdbehov vilket blir ett dilemma för 

ambulanssjuksköterskor. Transport av patienter sker till en vårdnivå för mer avancerad 

behandling än vad som är aktuellt vilket innebär att ambulanser nyttjas i fel syfte. 

Ambulanser är inte gripbara när något livsavgörande kan inträffa. 

 

I intervjuerna framkom det att det fanns en föreställning hos patienter kring att de får bättre 

vård inom kortare tid på sjukhus än i primärvården. Detta anser författarna till denna studie 

kan bero på att primärvården har begränsat med resurser i jämförelse med vad som finns på 

sjukhus. Förväntningarna hos patienterna kan i sin tur påverka beslutstagandet kring 

vårdnivå och trots att en del av patienterna är ämnade för primärvården hamnar de ibland 

på akutmottagningen. Norberg et al. (2015) nämner att patienter söker ambulans eller 

akutmottagning då de upplever att det sker ett snabbare omhändertagande jämfört med när 

de söker sin vårdcentral. Ambulanssjuksköterskor berättade under intervjuerna att de i sin 

bedömning alltid utgick ifrån vad som gynnade patienten bäst, vart fick de lämpligast vård 

samtidigt som vården ska präglas av en patientsäkerhet. I en studie av Vicente et al. (2014) 

beskrivs akutmottagningar i Sverige vara en betydelsefull instans eftersom det finns 

möjlighet att behandla alla slags vårdbehov men att patienten inte alltid får den lämpligaste 

vården på akutmottagningen. Patientsäkerheten hotas och allvarliga konsekvenser uppstår 

för patienter i takt med överbelastade akutmottagningar (Vicente et al., 2014).  

 

Författarna till denna studie har uppmärksammat att akutmottagningar till denna studies 

upptagningsområde ofta bemannas med läkare under allmäntjänstgöring (AT) eller 

underläkare. Detta innebär att patienter med lättare vårdbehov blir bedömda av läkare med 

kort arbetslivserfarenhet. Patienter med akut sjukdom behandlas dock av läkare minst 

under pågående specialisttjänstgöring. Inom primärvården arbetar läkare under 

specialistutbildning eller redan specialistutbildade distriktsläkare med flera års erfarenhet. 

På en akutmottagning träffar patienten för dem nya läkare från gång till gång medan målet 

med primärvården är att erbjuda kontinuitet med fast anställda läkare. Detta kan liknas vid 

en studie av Vicente et al. (2013) där patienter förknippade akutmottagning med stressad 

personal och vårdgivare som inte visade omsorg. Vården brast i sin kontinuitet samt 

medicinska beslut (Vicente et al., 2013). Författarna till denna studie anser att 

patientsäkerheten äventyras på akutmottagningen vilket gör att patienter som inte är akut 

sjuka rekommenderas undersökning inom primärvården. Patienter saknar kunskap kring 

detta vilket blir ambulanssjuksköterskans uppgift att upplysa om vid mötet med patienten. 

Detta för att patienten ska bli bedömd på rätt vårdnivå och därmed göra bedömningen mer 

patientsäker. 

 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

 

Ur intervjuerna framkom det att ambulanssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att få 

använda sina egna kunskaper och färdigheter som specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor vid hänvisning av patienten till primärvården. Vidare beskrev 

ambulanssjuksköterskor att då de arbetade med en ambulanssjukvårdare kände de sig mer 

osäkra i beslutet kring hänvisning av patienten till primärvården. De upplevde att det var 

lättare att arbeta med en ambulanssjuksköterska då de har liknande kompetens genom 

utbildning och har därför en större möjlighet till diskussion kring lämplig vårdnivå av 

patienten. Författarna till denna studie anser att det finns fördelar med att arbeta 

tillsammans med ytterligare en specialistutbildad ambulanssjuksköterska då de har 

liknande kompetens och beslutstagande kring att hänvisa patienten görs tillsammans. Detta 

upplevs som en trygghet eftersom det inte blir en ensamhet i beslutet. 
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Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012) beskriver att ambulanssjuksköterskan 

möter varierande situationer med ibland bristfällig information vilket behövs 

handlingsberedskap för. Kompetensen innebär att kunna behandla patienter med 

livshotande samt icke akuta tillstånd. Kunskap krävs kring sjukdom och hälsoproblem. 

Ambulanssjuksköterskor arbetar efter behandlingsriktlinjer för att bedömning och 

undersökning prehospitalt kan mynna ut i en arbetsdiagnos. Därtill att triagera samt 

prioritera vårdåtgärder för att patienten ska hänvisa till en lämplig vårdnivå 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 2012). Patientsäkerhetslagen innebär att 

vårdpersonal ska ge sakkunnig vård till patienten i samstämmighet med beprövad 

erfarenhet och vetenskap. Vårdpersonal har en förpliktelse att arbeta patientsäkert (SFS, 

2010: 659). Författarna till denna studie anser att yrket ambulanssjuksköterska innefattar 

kompetens som tidigare utbildning och erfarenhet i yrket vilket kan ses användbart för att 

kunna prioritera samt triagera patienter till lämplig vårdnivå för att undvika en hotad 

patientsäkerhet. Det är betydelsefullt att kunna stötta sig mot en kollega med gedigen 

erfarenhet eftersom ambulanssjuksköterskor är först på plats hos patienten och kan därför 

vara utlämnad och ensam i sin bedömning av patienten. Därför krävs att 

ambulanssjuksköterskor som arbetar i team har kunskap och erfarenhet för att kunna göra 

en rättvis bedömning för att främja patientsäkerheten. Vicente et al. (2013) diskuterar 

betydelsen av professionell kompetens hos ambulanssjuksköterskan vilket utgör grunden 

för att kunna besluta om vilken typ av vård som var indicerat. Betydelsen av den 

professionella bedömningen betonades av det faktum av att ta ett snabbt beslut kring 

optimal vårdnivå. 

 

Någon ambulanssjuksköterska uppgav under intervjuerna att de såg det fördelaktigt att 

tidigare ha arbetat på vårdcentral då kunskap fanns kring vilka resurser vårdcentraler har 

och vilka patienter vårdcentralen kan ta emot. Det framkom även att 

ambulanssjuksköterskorna kände sig säkrare kring hänvisning till primärvården genom 

tidigare erfarenhet av arbete på akutmottagning. Vicente et al. (2014) beskriver att det i 

Sverige är ovanligt att ambulanssjuksköterskor triagerar till alternativa vårdnivåer genom 

att förbise akutmottagning. Ambulanspersonal har begränsade resurser till att ta beslut 

kring lämplig vårdnivå för patienten. Detta trots att ambulanssjuksköterskor besitter 

kunskapen kring hänvisning (Vicente et al., 2014). Nationalencyklopedin (2017) beskriver 

även triagering som identifiering av vårdsökande som inte är i behov av akut vård vid 

sjukhus kan hänvisas till annan vårdinstans vilket vanligen blir primärvård 

(Nationalencyklopedin, 2017). Beslutsstöd fanns att tillgå inom denna studies berörda 

ambulansorganisation för ambulanssjuksköterskor, vilket främjade bedömning samt 

hänvisning till lämplig vårdnivå.  

 

Samarbete med primärvård 

Det framkom i intervjuerna att ambulanssjuksköterskorna upplevde att samarbetet med 

vårdcentralen fungerar olika beroende på vart ambulanssjuksköterskorna arbetar. Detta 

förklaras genom att vissa vårdcentraler har flertalet inhyrda läkare. Det framkom ur 

intervjuer till denna studie att patienter tappar tilltron till sin vårdcentral då läkare byts ut 

ofta och patienterna upplevde ingen kontinuitet. Där det fanns ordinarie läkare stationerade 

fungerar samarbetet bättre. Detta upplevdes som ett problem bland patienterna då de inte 

vill medfölja till vårdcentralen om de erbjöd en inhyrd läkare. I ambulanssjuksköterskans 

arbete ingår att göra en bedömning av patienten i syfte att erbjuda en ändamålsenlig 

vårdnivå för att patienten ska få rätt vård, vilket innebär samarbete med primärvård 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012).  
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Författarna till denna studie anser att det kan upplevas problematiskt att som 

ambulanssjuksköterska ha befogenhet att göra en bedömning enligt de beslutsstöd som 

finns inom verksamheten, och sedan inte kunna hänvisa till ändamålsenlig vårdnivå på 

grund av att samarbetet inte fungerar likvärdig med alla vårdcentraler. Vilket kan bero på 

vilken personal som arbetar på vårdcentralen för tillfället. 

 

Larsson et al. (2016) diskuterar vikten av att tidigt bedöma patientens medicinska tillstånd 

vilket anses avgörande för hänvisning till lämplig vårdnivå för att undvika obefogad 

ambulanstransport till akutmottagning. Alternativa vårdnivåer kan öka vårdkvaliteten samt 

tidsvinst. Ambulanssjukvårdens tillgängliga resurser kan öka samt att patienter som är akut 

sjuka får möjlighet till snabbare vård och bedömning. Dessa lösningar kan upprätthålla god 

patientsäkerhet trots att patienten inte transporteras till sjukhus (Wireklint et al., 2009). 

Patientsäkert arbete innebär att patienten skyddas från vårdskada. Vårdskada i sin tur 

innebär att en människa drabbas av skada under en pågående behandling eller vårdprocess 

som inte behövt uppstå om situationen hade hanterats annorlunda. Inom hälso- och 

sjukvård sätts barriärer upp för att vårdskador ska förhindras, barriärer som rutiner och 

föreskrifter. Vårdskador kan uppstå när det saknas uppdaterade rutiner som är anpassade 

för verksamheten (Öhrn, 2009). Ur studien av Norberg et al. (2015) framkommer att 

riktlinjer saknas för att kunna hänvisa patienter till primärvården. Socialstyrelsen beskriver 

att det inte finns någon lagstadgad definition av primärvårdens uppdrag utan varje 

landsting i Sverige beslutar själva hur hälso- och sjukvården organiseras (SOSFS, 

2016:3:2). Dock finns på förslag från statens offentliga utredning att tydliggöra 

primärvårdens uppdrag på nationell nivå. Förslaget innebär att primärvården under hela 

dygnet ska vara lättillgängligt för samhället och ansvara för akut hälso- och sjukvård som 

inte yrkar på sjukhusvård (SOU, 2016:2). Författarna till denna studie vill belysa 

problematiken kring att svensk primärvård inte har definierade samt nationella riktlinjer 

kring vilket uppdrag de ansvarar för. Ambulanssjuksköterskor arbetar i stora 

upptagningsområden vilket innebär att de samarbetar med vårdcentraler på ett flertal orter 

även utanför länets gränser. Varje vårdcentral har sina egna riktlinjer kring vilka åkommor 

de kan behandla vilket innebär en svårighet för ambulanssjuksköterskor i sin bedömning 

att hänvisa patienten. Det behövs ett tydliggörande på nationell nivå om primärvårdens 

uppdrag.  

 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev under intervjuerna att patienter ibland inte togs emot 

på vårdcentralen som var tänkta att hänvisas till primärvården. Detta berodde på att det inte 

fanns några läkare på plats eller inga lediga tider att boka för patienten. 

Ambulanssjuksköterskor önskade en ökad tillgänglighet inom primärvården genom 

utökade öppettider. Detta för en ökad möjlighet till att hänvisa patienter till primärvården. 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) svarar primärvården för befolkningens behov 

av omvårdnad och grundläggande medicinsk behandling. Enligt Öhrn (2009) är det 

nödvändigt med en utökad förståelse för hur olika delar och funktioner i verksamheter och 

vårdprocesser samverkar samt hur dessa påverkar människors beteende för att kunna 

bedriva patientsäker vård. Författarna till denna studie anser att i enlighet med HSL 

(1982:763) ska primärvården svara på befolkningens behov av grundläggande medicinsk 

behandling samt omvårdnad. Idag har primärvården korta öppettider och endast begränsad 

jourverksamhet på vissa orter. Detta gör att patienter som enligt hälso-och sjukvårdslagen 

skulle vara primärvårdens ansvar hamnar på landets akutmottagningar.  
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I resultatet framkom det att ambulanssjuksköterskorna inte kände sig säkra på vilka 

patienter primärvården kunde behandla då det saknas riktlinjer kring detta. Brister i 

patientsäkerheten kan uppkomma då det inte finns tillräcklig kunskap kring vilka 

funktioner primärvården kan stå för. Samarbetet mellan ambulanssjukvården och 

primärvården är betydelsefullt men i behov av utveckling för att gynna patienten som är i 

behov av rätt vård, på rätt instans i rätt tid. 

 

Slutsats  

 

Det fanns en mängd olika faktorer som inverkade på ambulanssjuksköterskornas beslut om 

hänvisning av patienten till primärvården. Ambulanssjuksköterskor belyste komplexiteten i 

beslutet och uttryckte vikten av att se till patientsäkerheten. Patienter transporterades till 

akutmottagning trots att vårdcentralen kunde varit en lämplig vårdnivå. Detta på grund av 

att svårigheter framkom kring patienter samt anhörigas påtryckningar men även 

primärvårdens tillgänglighet. Ambulanssjuksköterskor önskade att bidra till att minska 

akutmottagningens belastning och ge patienten råd kring ändamålsenlig vårdnivå.  

Klinisk tillämpbarhet  

 

Ambulanssjuksköterska som profession är komplext. Arbetet präglas av en mängd olika 

utmaningar. Patienter påträffas med livshotande skador eller sjukdomar samtidigt som 

ambulanssjuksköterskan möter patienter med lindriga åkommor. Det finns begränsat med 

ambulanser vilket gör att resurserna behöver utnyttjas funktionellt. Patienter är inte alltid 

insatta i hur vårdkedjan fungerar, vilka instanser i vården som står för vilken typ av 

behandling. Gällande klinisk tillämpbarhet behöver befolkningen informeras kring 

vårdnivåernas olika ansvarsområden samtidigt som vården kräver utökade resurser. 

Ambulanssjuksköterskor belyser vikten av ett utökat samarbete med primärvården. Vikten 

framkommer även av att framställa riktlinjer från primärvårdens sida gällande vilka 

åkommor de kan behandla för att tydliggöra vilka patienter som ambulanssjuksköterskor 

kan hänvisa dit. Resultatet kan bidra till att patienter hamnar på en ändamålsenlig vårdnivå 

vilket gynnar patientsäkerheten.  

 

Fortsatt forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka om de patienter som hänvisas till 

primärvården av ambulanssjuksköterskor blir behandlade på denna vårdinstans eller 

hänvisas vidare till annan vårdnivå. Detta för att utvärdera det beslutsunderlag som finns 

inom verksamheten samt att undersöka om specialistutbildade ambulanssjuksköterskor har 

kunskap att göra en kvalificerad bedömning och därtill hänvisning av patienten till en 

vårdinstans som anses lämplig.  
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Öhrn, A. (2009). Patientsäkerhet. I A, Ehrenberg., & L, Wallin (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Ansvar och utveckling. (ss. 371-401). Kristianstad: Studentlitteratur.  

 

    



Bilaga 1 

Till verksamhetschef 

 

Vi heter Ida Hertzman och Emma Lindahl och är sjuksköterskor. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Sophiahemmets 

Högskola i Stockholm. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt 

att studera: Faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskans beslut att hänvisa patienten till 

primärvården: en kvalitativ intervjustudie. Vi är därför intresserade av att genomföra studien 

vid din enhet för ambulanssjukvård. 

 

Om Ni godkänner att studien genomförs vid din enhet, är vi tacksamma för Er underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Ni har förbehåll vill vi gärna 

att Ni anger detta. Har Ni frågor rörande undersökningen är ni välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd kommer studien enbart att 

publiceras som ett självständigt arbete på avancerad nivå i en internetportal, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som är en gemensam portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer strikt att följas 

vilka bland annat innebär att namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att 

vara avidentifierade.  

 

Efter att studien är godkänd kommer vi gärna och presentera våra resultat för Er och/eller vid 

ett tillfälle på någon av arbetsplatserna om Ni så önskar. 

 

Med vänliga hälsningar   

 

Ida Hertzman    Peter Svensson   

Student    Handledare 

 

    ______________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Tel:    Tel:  

 

Epost:     Epost:  

 

Emma Lindahl    Anna Hansson  

Student    Examinator 

 

______________________     

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

Tel:    Tel:  

 

Epost:     Epost: 



Studiens preliminära titel: Faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskans beslut att 

hänvisa patienten till primärvården: en kvalitativ intervjustudie. 

 

Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskans beslut att 

hänvisa patienten till primärvården. 

 

Problem: Det är ett välkänt problem i länder i västvärlden att patienter söker vård på 

akutmottagningar genom ambulans trots att de kunde ha behandlats på en annan vårdnivå, 

vilket orsakar överbelastade akutmottagningar och överanvändning av ambulanser. 

Resurserna måste därför användas mer effektivt. Ett sätt att handha detta problem är att 

transportera patienter med lindriga eller kroniska åkommor till primärvården. Utveckling 

inom vården bör inriktas på att erbjuda patienten lämplig vård genom tillgång till olika 

vårdnivåer, vilket är en utmaning för ambulanssjuksköterskor. 

 

Metod: Intervjuer av ambulanssjuksköterskor. 

 

Önskemål från din verksamhet: Vi önskar kunna intervjua 5-10 specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor på din enhet. Intervjuer som beräknas ta max 60 minuter och plats för 

intervjuerna sker i samråd med författare och informanter. Intervjuerna kommer att spelas in. 

Vi planerar att genomföra intervjuerna under maj 2017. Alla informanter som ska intervjuas 

kommer att få skriftlig information angående studien och deltagande kommer att vara 

frivilligt. Principer gällande forskningsetik kommer att följas.  

Vi är tacksamma om Ni kan meddela ert samtycke till genomförandet av denna studie. 

 

Samtycke: 

 

☐ Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

☐ Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

☐ Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum  Namn 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Enhet 



Bilaga 2 

Information om deltagande i kvalitativ intervjustudie 

 

Titel: Faktorer som inverkar på ambulanssjuksköterskans beslut att hänvisa patienten 

till primärvården: en kvalitativ intervjustudie. 

 

Det är ett välkänt problem i länder i västvärlden att patienter söker vård på akutmottagningar 

genom ambulans trots att de kunde ha behandlats på en annan vårdnivå, vilket orsakar 

överbelastade akutmottagningar och överanvändning av ambulanser. Resurserna måste därför 

användas mer effektivt. Ett sätt att handha detta problem är att transportera patienter med 

lindriga eller kroniska åkommor till primärvården. Utveckling inom vården bör inriktas på att 

erbjuda patienten lämplig vård genom tillgång till olika vårdnivåer, vilket är en utmaning för 

ambulanssjuksköterskor. Syftet är att belysa vilka faktorer som inverkar på 

ambulanssjuksköterskans beslut att hänvisa patienten till primärvården. 

 

Vi är två studenter som studerar till ambulanssjuksköterskor vid Sophiahemmets högskola, 

Stockholm. Vi söker frivilliga intervjupersoner att delta i en intervjustudie. Du tillfrågas i 

egenskap som specialistutbildad ambulanssjuksköterska (ej vidareutbildad inom anestesi, 

intensivvård eller akutsjukvård) samt nuvarande yrkesverksam. Du ska minst ha arbetat ett år 

efter din specialistsjuksköterskeexamen.  

 

Intervjuerna sker enskilt och plats samt tid för intervjun bestämmer vi i samråd med varandra 

efter att du lämnat ditt samtycke. Intervjuerna kan komma att ta upp till en timme. Du 

kommer att få frågorna till intervjun i förväg för att kunna förbereda dig. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att vi inte ska glömma viktig information samt för att under intervjun 

kunna lyssna och ha full uppmärksamhet. Inspelningen är konfidentiell vilket innebär att bara 

vi och vår handledare har tillgång till materialet. Materialet kommer att avidentifieras i vår 

uppsats samt förvaras så obehöriga inte kommer åt det. Vid intervjun behöver du inte svara på 

alla frågor om du inte vill och kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

förklaring. Allt deltagande är frivilligt. Om antalet deltagare skulle bli för stort kommer vi att 

tacka resterande för visat intresse men att vi inte kommer att behöva mer hjälp. Intervjun 

kommer att genomföras under våren, 2017. Om önskan finns att ta del av studiens resultat kan 

detta sändas till dig efter förfrågan. Forskningsresultatet kommer enbart att publiceras som ett 

självständigt arbete på avancerad nivå i en internetportal, Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA).  

Har du några frågor kontakta oss gärna. Vid önskemål att delta i studien kontakta oss via 

epost eller telefon och ange då hur länge du har arbetat som ambulanssjuksköterska. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Hertzman  Emma Lindahl 

Tel:   Tel:  

Epost:    Epost: 

 

Vår handledare i examensarbetet 

Peter Svensson 

Epost:  



Godkännande 

Jag har tagit del av informationen ovan och haft möjlighet att ställa frågor kring studien och 

fått svar på dessa innan studiens början. Jag samtycker till att delta i studien ”Faktorer som 

inverkar på ambulanssjuksköterskans beslut att hänvisa patienten till primärvården: en 

kvalitativ intervjustudie”. Härmed godkänner undertecknad informant deltagande i 

intervjustudien. Jag samtycker till att mina personuppgifter hanteras enligt 

personuppgiftslagen (PUL,1998:204). Jag får avsluta min medverkan när som helst och 

informerar i sådant fall ovanstående.   

Ort och datum   Underskrift forskningsperson 

______________________________  ________________________________ 

    Namnförtydligande 

    ________________________________ 

Ort och datum   Underskrift projektansvarig 

______________________________  ________________________________ 

    Namnförtydligande 

    ________________________________ 

    Underskrift projektansvarig 

    ________________________________ 

    Namnförtydligande 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide     

    

1. Kan du beskriva ett patientfall där du har hänvisat till primärvården? 

• Kan du berätta mer om vilka faktorer du utgick ifrån när du valde att hänvisa 

patienten till primärvården? 

 

2. Kan du beskriva ett patientfall där du inte har lämnat patienten till primärvården trots 

att du har gjort bedömningen att det var den lämpligaste vårdnivån?  

• Varför var det inte möjligt att överlämna patienten till primärvården? 

• Vad var det som inverkade i detta beslut?  

 

3. Beskriv vilka faktorer som inverkar på ditt beslut att hänvisa patienten till 

primärvården? 

 

4. Beskriv vilka riktlinjer du utgår ifrån när beslut fattas om vilken vårdnivå som är 

lämpligast för patienten?  

• Upplever du att det finns stöd i riktlinjerna för hänvisning av patienter till 

primärvården inom den ambulansorganisation du arbetar för? 

• Vad får dig att känna/ inte känna stöd i riktlinjerna? 

 

5. Finns något som försvårar hänvisning av patienter till primärvården? 

• Vad skulle kunna underlätta hänvisning av patienter till primärvården? 

 

6. Hur upplever du att samarbetet med primärvården fungerar? 

• Vad upplever du fungerar bra/dåligt med samarbetet? 

• Vad främjar samarbetet? 

 

7. Hur upplever du att det fungerar med hänvisning av patienter till primärvården under 

de timmar på dygnet de inte har öppet?



Bilaga 4 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det jag känner stöd i är att dessa 

riktlinjer har kommit och att 

man har organisationen bakom 

sig, att man kan lämna till 

primärvården.  

Känner stöd i riktlinjer 

som utvecklats, att 

organisationen står bakom 

beslutet att hänvisa till 

primärvården.  

 

Känner stöd i riktlinjer 

och från 

organisationen.  

Ambulanssjuksköterskors 

upplevelse av stöd inom 

verksamheten 

Riktlinjer inom 

ambulansverksamhet 

Det hade bara gått 3 timmar från 

smärtdebut till att vi var på plats 

så kände jag att det var inte läge 

och köra in denne mannen 

därför att jag tycker att man kan 

avvakta lite i hemmet.  

Det hade gått 3 timmar 

sedan smärtdebut, därför 

kunde patienten avvakta i 

hemmet.  

Kort tid från debut, 

avvakta i hemmet.  

Status  Bedömning av patient  

Ibland kan man diskutera sig 

fram vad som är den lämpligaste 

vårdnivån för den situationen 

men det finns tillfällen när man 

inte kan det utan då är det bara 

att lasta och köra till lasarettet. 

Vi kan diskutera med 

patienten kring lämplig 

vårdnivå men ibland går 

det inte och då 

transporteras patienten till 

sjukhuset. 

Diskussion med 

patienten gällande 

vårdnivå. 

Patientens delaktighet Delaktighet kring beslut 

om vårdnivå 

Jag upplever att jag har mycket 

nytta av att ha arbetat på 

vårdcentral för jag vet ju vad 

man, vad dem kan mer ta emot 

och vad dem inte har, kan, eller 

så. Vad dem har befogenhet att 

göra eller så vilka resurser som 

finns. 

Det är fördelaktigt att ha 

arbetat på vårdcentral då 

kunskap finns om vad de 

kan ta emot samt vilka 

resurser som finns. 

Upplever nytta av 

tidigare 

arbetslivserfarenhet på 

vårdcentral  

Tidigare 

arbetslivserfarenhet 

Ambulanssjuksköterskans 

kompetens 

Det är ju att det, det kan ju vara 

att det inte finns några tider på 

Inga tider dagtid, fullbokat 

på jourcentralen. Läkaren 

Det finns inga tider på 

vårdcentralen eller 

Tillgänglighet till 

vårdcentral 

Samarbete med 

primärvård 



  

 

dagtid då, att man inte då kan 

komma med patienten. På 

jourcentralen, på 

primärvårdsjouren så kan det 

vara, det är bara en läkare och 

en sjuksköterska som arbetar där 

att det är fullbokat, finns inga 

tider där heller. Eller att den 

läkaren är på, på 

döds..konstaterar dödsfall eller 

så då så får vi inte, när man 

ringer så säger dem att man inte 

kan komma då. 

är och konstaterar dödfall 

och vi får inte komma med 

patienten. 

jourcentralen. Läkaren 

är upptagen på annat 

ärende. 

 

 

 


