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ABSTRAKT 
Bakgrund: I en ökande del av uppdragen inom ambulanssjukvården så blir patienten inte 
transporterad till sjukhus. Patienten blir istället hänvisad till så kallad annan vårdnivå. Detta 
kan betyda en rad olika beslut. Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters 
erfarenheter av ett ambulansbesök som föranlett till hänvisning till annan vårdnivå. Metod 
Studien utfördes i en kvalitativ design. Intervjuerna skedde via telefon. De utskrivna 
intervjutexterna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier 
framkom: Patienters upplevelse av bemötande och kompetens, Vad som påverkade beslutet 
om annan vårdnivå samt Patienters synpunkter på ambulanssjukvården. Slutsats: Patienter 
som blev bemötta på ett professionellt och engagerat sätt kände trygghet med att bli 
hänvisade till annan vårdnivå.  

 
Nyckelord: Ambulans, Annan vårdnivå, Bemötande, Erfarenheter, Intervjuer, Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 

 
 
 
 
ABSTRACT 
Background: In an increasing proportion of the assignments, the patient is not transported to 
a hospital. Instead the patient is directed to another level of care. Aim: The purpose was to 
highlight patients' experience of an ambulance visit, which led to reference to other care 
levels and their views on improvement work. Method: The study has a qualitative design. 
Interviews were performed via telephone, and a content analysis has been conducted based 
on the answers. Results: Three categories were found: Patients' experience of responsiveness 
and competence, Causes that affected the decision not to be transported by ambulance and 
Patients' views on the ambulance care. Conclusion: When patients were met in a 
professional and committed way, they felt safe to be referred to another level of care. 
 
Keywords: Ambulance, Different level of care, Experience, Nursing, Treatment, Qualitative 
analysis. 
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BAKGRUND 

 
Dagens prehospitala akutsjukvård 

Den svenska prehospitala akutsjukvården har de senaste årtiondena genomgått en stor 

förvandling. Tidigare hade ambulansen till uppgift att transportera skadade och sjuka 

patienter utan att avancerade medicinska åtgärder och undersökningar utfördes. Dagens 

ambulans kan fungera som en akutmottagning på hjul med möjligheter till avancerade 

medicintekniska åtgärder och behandlingar. Tidigare bemannades ambulanserna med 

sjukvårdare utan högre medicinsk kompetens (Suserud & Hajlamäe, 1997). Socialstyrelsen 

ändrade radikalt på detta år 2005 då de tog bort delegeringarna från ambulanssjukvårdarna 

vad gäller att administrera läkemedel. Socialstyrelsen ställde då krav på att minst en 

legitimerad sjuksköterska skulle finnas med i besättningen och ha rollen som medicinsk 

ansvarig. Avsikten med detta var att säkerställa kvaliteten och höja kompetensen i 

ambulanssjukvården (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Dagens ambulanssjukvård ställer höga krav på undersöknings- och behandlingsstrategier. 

Ambulansbesättningen måste därför inneha en hög kompetens vad gäller kvalitet och 

utvecklingsarbete. Ett ökat befolkningsantal, befolkningens stegrande ålder samt politiska 

val utgör framtida svårigheter för ambulanssjukvården. Diskussioner förs hela tiden om hur 

ambulanssjukvården skall mäkta med framtidens ökade belastning. Målsättningen är alltid 

att arbeta efter evidensbaserade metoder och bibehålla kompetens samt kvalitet i 

vårdutförandet. Svårigheterna att bibehålla en rimlig nivå av tillgänglighet för patienterna 

vilar tungt på ambulanssjukvården i dagsläget och framför allt i framtiden då belastningen 

tenderar att öka konstant (Suserud & Hajlamäe, 1997). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

1982:763) ställer krav på vård av god kvalitet samt att alla medborgare har rätt till lika 

villkor. Socialstyrelsen (2009) säger att god vård skall leva upp till målsättningarna och vara 

kunskapsbaserad, ändamålsenligt, säker, patientfokuserad, effektiv och ges i rimlig tid. 

Samtliga av landets kommuner och landsting har en skyldighet gentemot medborgarna att 

erbjuda hälso- och sjukvård liksom prehospital akutsjukvård (Patientsäkerhetslagen, 2010).   
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Delaktighet och självbestämmande 

Patientsäkerheten styrs av patientsäkerhetslagen och säger att vården av patienter skall 

bygga på patientens bevarade integritet och respekt för individens självbestämmande 

rättigheter (Patientsäkerhetslagen SFS, 2010:659). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) tar 

också upp patientens rättighet till att påverka de beslut som tas, i samråd med vårdgivaren. 

Relationen som uppstår mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs av Peplau som en 

terapeutisk mellanmänsklig process som innefattar två eller flera personer där 

sjuksköterskan integrerar ihop med anhöriga och patient (Peplau, 1991, s. 5-6). Denna 

interaktion utvecklas via fyra olika faser som överlappar varandra; orienteringsfasen, 

identifikationsfasen, nyttjandefasen och resolutionsfasen. Sammanfattningsvis så handlar det 

enligt Peplau om interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan. Hur förtroendet byggs 

upp, hur villig patienten är att ta emot hjälp och sjuksköterskans inställning till att hjälpa den 

drabbade. Patientens förmåga att vara delaktig och självständig är väsentligt för processen 

mot ett tillfrisknande (Peplau, 1991, s. 37-45). Patienter som befinner sig i nöd upplever enligt 

Forsberg, Kihlgren, Ostman och Sörlie (2005) en rädsla och även känslan av ensamhet. Tiden 

i väntan på hjälp upplevs ofta som en evighet och de negativa känslorna blir väldigt starka. 

Känslan av att få en individualiserad vård betraktas som meningsfull för patienten för att 

bygga upp ett förtroende mellan patient och vårdgivare.   

 

 
Dirigering och prioritering 

SOS-dirigent/sjuksköterska gör initialt en bedömning av personens vårdbehov efter att 

samtalet kommit in till SOS alarm. Ambulansen anländer till patienten med den information 

de fått från uppdragsgivaren (SOS Alarm AB, 2017). I en ökande del av uppdragen så blir 

patienten inte transporterad till sjukhus. Patienten blir istället hänvisad till så kallad annan 

vårdnivå. Detta kan betyda en rad olika beslut. Antingen så har patienten dirigerats till 

primärvården, med sjukresa eller på egen hand. Ett annat alternativ är att 

ambulanssjuksköterskan undersöker och kommer fram till att patienten kan bedriva 

egenvård i hemmet och avvakta. Detta arbetssätt är idag vedertaget inom 

ambulanssjukvården. Problemet är att det saknas tillförlitlig statistik som påvisar resultatet 

av ambulanssjukvårdens dirigering av patienternas vårdnivå (Rantala, 2017).  
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En nyligen framtagen studie gjord vid Lunds Universitet visar att ca 20 %, beroende på 

landstingens riktlinjer, hänvisas idag av ambulanssjukvården till primärvård, jourläkare eller 

kvarstannar i hemmet för egenvård (Rantala, 2017). Sjuksköterskor som utför bedömningar 

av vårdbehov hos patienter som tillkallat ambulans efter samtal med larmnumret 112, visar 

att ett ökande krav från allmänheten och de svårigheter som larmcentralerna ställs inför ökar 

(Ek & Svedlund, 2014). Belastningen på larmcentralerna ökar också i antalet vilket sätter 

högre press på ambulanssjukvården. För första gången någonsin så översteg år 2016 antalet 

larmsamtal över 4 miljoner (SOS Alarm AB, 2017). 

 
Vård och bedömning 

Inom ambulanssjukvården används ett system som kallas RETTS (Rapid Emergency Triage 

and Treatment System). Detta är en modell som används för att triagera patienterna. 

Tillsammans med symtom, vitalparametrar och sjukdomshistoria kopplas detta till en ESS-

kod (Emergency Symtoms ans Signs). Detta hjälpmedel hjälper ambulanssjuksköterskan att 

triagera patienten på ett så säkert sätt som möjligt och den medicinska risken minimeras. 

Patienterna blir utefter triageringen tilldelad en färg som står för prioriteringen. Blå, grön, 

gul, orange eller röd står för de olika graderingarna och där röd är den allvarligaste 

triageringsgraden (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg 

(2007) påvisar en övertriagering av patienterna efter samtal med larmcentralen. 

Ambulanspersonal som träffade patienten läts bedöma vilken prioritet som de ansåg att 

larmet borde ha fått. Prioriteringen jämfördes sedan med larmcentralens satta prioritet. 

Jämförelsen visade att ambulanspersonalen tilldelades en högre prioritet än vad patientens 

symtom överensstämde med. Endast 10 % av larmen som larmcentralen skickade ut 

överensstämde med motsvarande verkliga symtom. Cirka 30 % av patienterna som 

ambulansen besökte var inte alls i behov av ambulanstransport enligt ambulanspersonalens 

bedömning.  

 

När beslut fattas gällande vårdnivå kan det i vissa fall behövas kontakt med högre medicinsk 

kompetens, det vill säga en läkare för att få en sekundärbedömning som rekommenderar val 

av vårdnivå (Behandlingsriktlinjer Ambulansen Region JH 2017). 
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som har till uppdrag att bedriva 

tillsyn av hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lag och stöd av vissa 

funktionshindrade. IVO utreder möjliga brister som riskerar att hota patientsäkerheten. 

Anmälningar till IVO kan komma från arbetsgivare, anställda, enskilda personer eller 

inspektionens egna initiativ utifrån inkommande uppgifter från exempelvis 

försäkringskassan, polis eller domstol. IVO kan anse att en verksamhet uppträder på ett 

felaktigt sätt och att verksamheten hotar patientsäkerheten. Om så är fallet så har 

inspektionen en skyldighet att granska verksamheten (IVO, 2016). Efter en granskning av 

IVO år 2015 gjordes följande uttalande: 

Inspektion för vård och omsorg, IVO har sedan 2013 och framåt tagit emot ett flertal klagomål 
riktade mot ambulansverksamheter i de fyra nordligaste länen. Klagomålen har i huvudsak 
handlat om utebliven ambulanstransport efter beslut om förändrad vårdnivå, det vill säga 
patienter som blivit lämnad hemma för fortsatt egenvård eller blivit hänvisad till hälsocentral. 
IVO har funnit brister i form av otillräcklig anamnes och undersökning, utebliven/felaktig 
triagering, brister i given och efterfrågad information och brister i dokumentation (IVO, 
beslut, 2015) 

 

Inom region Jämtland/Härjedalen tillämpas sedan flera år en systematisk uppföljning av hur 

patienter upplevt att bli hänvisade till annan vård. Detta har införts till följd av 

inspektionens framförda kritik år 2015. Uppföljningen har skett genom att en anställd 

sjuksköterska i ambulanssjukvården har ringt upp slumpvis utvalda patienter under varje 

kvartal och frågat om deras upplevelser. I tillägg till detta har det också kontrollerats om 

personen har valt att söka primärvård för samma besvär under den närmaste veckan efter 

hänvisningen. Den kontrollen har gjorts genom att sjuksköterskan läst i patientens journal i 

journalsystemet Cosmic. Resultatet har sedan presenterats i form av interna 

uppföljningsrapporter till verksamhetschef och ledningsläkare. Frågorna som ställts till 

patienten har berört områdena: Förväntningar, Delaktighet, Bemötande, Tillräcklig 

information, Trygghet samt berört patientens Belåtenhet efter ambulanspersonalens besök. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning som undersöker den tidiga fasen av akutvårdskedjan är av stort samhällsintresse 

då larmen tenderar att öka (Gardett et al., 2013). Ökad kunskap om hur bedömningar sker i 

den prehospitala sjukvården kan ge en möjlighet att optimera resursutnyttjandet, men den 
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ökande mängd patienter som blir hänvisade till annan vård måste garanteras ett 

patientsäkert bemötande. Det är därför av vikt att undersöka hur dessa patienter upplever 

bemötandet och insatsen från ambulanssjukvården. Från region Jämtland/Härjedalen finns 

ett önskemål om att ett forskningsprojekt genomförs, med en kartläggning som kan ge en 

djupare förståelse av patienters upplevelser när ambulanspersonal hänvisar dem till annan 

vård. Regionen ser detta som ett led i sitt kvalitetssäkringsarbete. Efter kontakter mellan 

region Jämtland/Härjedalen och Mittuniversitetet togs beslut om att ett uppsatsarbete på 

avancerad nivå skulle genomföras för att uppnå den önskade kunskapen. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters erfarenheter av ett ambulansbesök som 

föranlett hänvisning till annan vårdnivå än sjukhus vid akut sjukdom.  

 
METOD 

Design 

En kvalitativ deskriptiv design med semistrukturerade intervjuer valdes för att svara på 

studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012, s.18, 487) används deskriptiva metoder för att 

beskriva deltagares upplevelse av ett fenomen. Forskaren utgår från ett holistiskt synsätt för 

att eftersträva helheten av sammanhanget. Det insamlade materialet analyserades med 

induktiv ansats. Detta innebär ett öppet sinne inför det som visar sig i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Texten bearbetades genom en manifest innehållsanalys vilket i enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004) syftar till att analysera textnära och beskriva innehållet. 

 

Deltagare och procedur  

Tretton patienter som har haft kontakt med ambulanssjukvården antingen i hemmet eller ute 

i den offentliga miljön och efter bedömning blivit hänvisade till annan vårdnivå än den 

akuta intervjuades via telefon. Deltagarna blev slumpmässigt framtagna av en 

ambulanssjuksköterska som är anställd i region Jämtland-Härjedalen. Inklusionskriterier för 

deltagande i studien var att deltagarna skulle vara över arton år och kunna tala svenska eller 

engelska. Det bestämdes också att kontakten med ambulanssjukvården inte skulle ligga 

längre tillbaka i tiden än två månader.  
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Urvalet av deltagare utgick från två listor från journalsystemet Cosmic med sammanlagt 

sextioåtta patienter. Patienterna på listan blev uppringda av författarna som då informerade 

om studiens syfte och ändamål. I enlighet med Kvale och Brinkman (2014, s.105-113) fick 

intervjupersonerna information om informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

författarnas roll i studien. De patienter som förklarade sig villiga att delta i studien fick sedan 

hemskickat information om studiens ändamål och genomförande samt ett samtyckes brev 

för underskrift att delta i studien (Bilaga 1). Efter bortfall av de patienter som avböjde 

deltagande och de som inte uppfyllde inklusionskriterierna angående språkkunskaper blev 

antalet brev som skickades ut för underskrift tjugo. 

    

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade telefonintervjuer. Under februari 

2018 genomfördes fyra intervjuer. Intervjuguiden som författarna arbetat fram resulterade i 

att de första intervjuerna blev kortfattade. Detta på grund av att vissa av frågorna tenderade 

att leda till slutna frågor. Intervjufrågorna reviderades (Bilaga 2) och under mars månad 2018 

gjordes ytterligare nio intervjuer där deltagarna fick möjlighet att svara mer uttrycksfullt. 

 

Dataanalys 

Intervjutexten analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Tolkningar förekommer med mer eller mindre djup dock försöker man 

med manifest analys att se det som direkt uttrycks i texten. Författarna transkriberade i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004) intervjuerna ordagrant och läste efter detta 

texten upprepade gånger för att bli väl bekanta med innehållet och erhålla en känsla av 

helheten. 

 

Meningsenheter vilket innebär meningar som har likartat innehåll och svarade mot studiens 

syfte identifierades. Den omgivande texten togs också med för att bibehålla sammanhanget. 

Meningsenheterna kondenserades sedan utan att förlora kärnan i texten. De kondenserade 

meningsenheterna tilldelades efter det koder vilket Graneheim och Lundman (2004) menar 

ger möjlighet att se data med nya infallsvinklar. Koderna grupperades och kunde därefter 

sorteras till nio subkategorier av författarna. Subkategorierna sammanställdes och tre 
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huvudkategorier skapades som svarade på studiens syfte. Exempel hur analysarbetet har 

arbetats fram i de olika kategorierna visas i Figur 1. Att skapa kategorier är enligt Graneheim 

och Lundman (2004) det huvudsakliga syftet med en kvalitativ innehållsanalys. Kategorier 

bör utformas så att inget innehåll som svarar mot studiens syfte utesluts på grund av att 

lämplig kategori saknas och en kod bör inte passa in i två eller fler subkategorier/kategorier.  

 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag fick den 
information och 
stödet så till slut 
kände jag också att 
det kanske var 
onödigt att ta upp 
en hel ambulans 
bara för det här 
lilla. Jag tror 
informationen jag 
fick gjorde mig 
lugnare helt enkelt.  

Fick information så 
det kändes onödigt 
att ta upp en hel 
ambulans, 
informationen 
gjorde mig lugnare.  

Informativt 
och lugnande.   

Informationens 
betydelse för 
patienten vid 
omhändertagan
det. 

Patientens 
erfarenheter av 
bemötande och 
kompetens. 

Jag behövde 
komma till sjukhus 
men att de inte 
behövde köra mig. 
Det gick lika bra 
med en sjukresa.  

De behövde inte 
köra, gick lika bra 
med sjukresa. 

Ambulans-
personalen 
hänvisar till 
sjukresor. 

Ambulans- 
Personalen 
beslutade om 
icke ambulans-
transport.  

Vad som påverkar 
beslutet om att inte 
transportera med 
ambulans till 
sjukhus. 

De gjorde ett 
perfekt jobb. När 
man inte mår bra så 
vill man att alla ska 
fara åt helvete. Då 
tycker man att allt 
är åt helvete. Så är 
det! Men ambulans-
sjukvården är alltid 
bra.   

Ambulans-
sjukvården är alltid 
bra även då man 
mår riktigt dåligt. 
De gjorde ett perfekt 
jobb. 

Bra 
ambulans-
sjukvård. 

Patienter 
upplevde 
ambulans-
sjukvård som 
fullgod. 

Patientens 
synpunkter om 
ambulans-
sjukvården och 
eventuella 
förbättringsarbeten. 

Figur 1. Exempel på analysarbetet 
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Etiska överväganden 

Deltagarnas medverkande var frivilligt. Deltagarna garanterades konfidentialitet och att 

resultatet presenteras anonymt. Samtycke från deltagarna, både skriftligt och muntligt 

samlades in. Studien är godkänd av den Regionala etikprövningsnämnden i Umeå.  

Deltagarna fick information om att det insamlade materialet kommer att hanteras på så sätt 

att det inte går att utläsa vad just de sagt individuellt i resultatet. Insamlat material i form av 

inspelade intervjuer sparades och hålls inlåst av kursansvarig på Mittuniversitetet 

Östersund. Intervjuerna har dessutom kodats. Listan på deltagare kodades och förvaras på 

samma sätt som tidigare skrivet. Insamlat material sparas och förvaras enligt gällande regler 

för forskningsdata. För att skydda de personer som ingår i studien har forskningsetiska 

riktlinjer som anges i Helsingforsdeklarationen (2013) beaktats. 
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RESULTAT  

Analysen resulterade i tre huvudkategorier med nio subkategorier som presenteras nedan 

(Figur 2.). 

 
Figur 2. Kategorier och subkategorier.  

 
Patientens erfarenheter av bemötande och kompetens 

Kategorin beskriver olika faktorer som har betydelse för ambulansbesöket, personalens 

bemötande, kunskapsnivå och information och består av tre subkategorier: Bemötandets 

betydelse för patientens upplevelse, Personalens kunskapsnivå är av vikt för patientens upplevelse 

samt Informationens betydelse för patienten vid omhändertagandet. 

 
Bemötandets betydelse för patientens upplevelse 

Deltagarna beskrev ambulanspersonalens bemötande som positivt. I regel så uppfattades 

ambulanspersonalen som professionella, trevliga, tillmötesgående och engagerade. Första 

mötet med ambulanssjukvården beskrevs som positivt av deltagarna.  ”De presenterade sig och 

Patientens erfarenheter 
av bemötande och 

kompetens

Bemötandets 
betydelse för 

patientens upplevelse

Personalens 
kunskapsnivå är av 
vikt för patientens 

upplevelse

Informationens 
betydelse för 
patienten vid 

omhändertagandet

Vad som påverkar 
beslutet om annan 

vårdnivå

Ambulanspersonalens 
beslut om annan 

vårdnivå

Patientens 
självbestämmande

Samtycke leder till 
beslutet

Patienters synpunkter 
på ambulanssjukvården

Privatekonomin 
påverkas av 

ambulanskontakt

Ambulanssjukvården 
upplevs som fullgod

Fler resurser skulle ge 
en bättre vård



10 
 

var mycket tillmötesgående, de var trygga, tydliga och professionella.”(11). 

Deltagare som var i frekvent kontakt med ambulanssjukvården upplever dock en annan sida 

av bemötandet. Dessa beskrev en negativ inställning till ambulanssjukvården på grund av 

den frekventa kontakten och ambulanspersonal som visade upp en negativ attityd till de 

återkommande larmen. ”De var gnälliga och har nog tröttnat på att åka till mig efter alla besök.” 

(2). 

 
Personalens kunskapsnivå är av vikt för patientens upplevelse 

Deltagarna beskrev en tillit till personalens kunskapsnivå och kompetens. Flertalet uttryckte 

sin uppskattning och trygghet med kompetensen som finns inom ambulansverksamheten. 

Genom denna tillit skapades ett förtroende till att lita på besluten som togs och det bidrog till 

att de var nöjda med bemötandet. ”Ambulanspersonalen upplevdes mycket kompetenta och de 

kunde konstatera vad som var fel på mig. De var så engagerade och visade tydligt att de ville mitt 

bästa.” (8).  

Deltagarna beskrev vikten av ambulanspersonalens undersökning som en viktig del i att 

skapa ett förtroende mellan patient och vårdgivare. Flertalet beskrev tryggheten med att bli 

undersökt på ett adekvat sätt och vilka fördelar det för med sig. Undersökningen i sig 

skapade en känsla av att bli sedd och att bli tagen på allvar. Resultaten av undersökningen 

gav dem en inblick i sitt hälsotillstånd och en bekräftelse på att de blev tagna på allvar. ”De 

tog alla värden på mig och när de inte hittade något som var avvikande så kändes det tryggt för mig. 

Undersökningen skapade en trygghet för mig.” (5).  

 
Informationens betydelse för patienten vid omhändertagandet 

Deltagarna beskrev att informationen till dem var av yttersta vikt. De upplevde i regel att 

ambulanspersonalen visade på ett strukturerat och informativt arbetssätt vid bemötandet. 

De fann också en trygghet och lugn när ambulanspersonalen gav tydlig och konkret 

information gällande deras aktuella hälsotillstånd. Denna information medförde en trygghet 

för dem till att lita på ambulanspersonalens beslut. ”De förklarade allt väldigt bra för mig. Det 

var tydligt och informativt och den informationen fick mig att känna ett lugn”(8). 
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Med hjälp av den tydliga informationen så fann deltagarna en trygghet med att kvarstanna i 

hemmet, alternativt uppsöka vårdcentral. Informationen angående hälsotillståndet medförde 

en trygghet och förståelse mellan patienten och ambulanspersonalen, vilket skapade 

förutsättningar till ett gemensamt beslut om att välja ett annat vårdval än akutmottagningen. 

”Jag fick informationen som behövdes så det kändes onödigt att uppta en hel ambulans för mitt 

tillstånd. Jag fick den information jag behövde och det lugnade mig.”(5). 

 
Vad som påverkar beslutet om annan vårdnivå 

Kategorin beskriver olika faktorer som påverkar beslutet om hänvisning till annan vårdnivå. 

Subkategorierna som framkom var: Ambulanspersonalens beslut om annan vårdnivå, Patientens 

självbestämmande samt Samtycke leder till beslutet.  

 
Ambulanspersonalens beslut om annan vårdnivå 

Vissa deltagare uppgav att de litade på ambulanspersonalens beslut, men samtidigt att de 

inte var delaktiga i beslutet som fattades. Patienterna accepterade handläggningen men 

kunde känna en viss bitterhet över att inte transporteras till sjukhus med ambulans. ”Jag fick 

inte åka med till sjukhuset med ambulansen. Jag kan känna i efterhand att jag inte tilläts vara delaktig 

i beslutet och en viss form av bitterhet känner jag över det. Samtidigt var det rätt beslut.” (2). 

Några deltagare uppgav däremot att det upplevdes som en lättnad att inte behöva ta ett 

beslut eller vara delaktig i det. Istället var det en lättnad att överlåta beslutet åt kunnig och 

kompetent sjukvårdspersonal. ”Jag kände full tillit till ambulanspersonalens beslut. Det kändes 

som en lättnad när de förklarade för mig att jag inte behövde åka in till sjukhus.” (4). 

 
Patientens självbestämmande  

Flertalet av deltagarna uppgav att ambulanssjukvården rekommenderade transport till 

sjukhus eller transport till vårdcentral men att de själva avvek från rekommendationen. 

Ambulanspersonalen hade då i de flesta fall varit i kontakt med läkarjour för att få en 

handlingsplan för patienten. Trots rekommendationer från både läkare och 

ambulanspersonal så valde ett flertal av deltagarna att kvarstanna i hemmet och avvakta 
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utvecklingen. ”De försökte övertala mig att följa med till sjukhus men jag avböjde det erbjudandet. 

Jag mådde bättre och kände att jag inte orkade med en resa in till sjukhuset.” (3). 

Ett antal deltagare uppgav att de inte ville tillkalla ambulans från första början. I dessa fall 

var det oroliga anhöriga som tagit kontakt med 112/sjukvårdsrådgivningen och i sin tur hade 

ambulans skickats trots patientens inställning. ”Jag ansåg själv att jag inte behövde hjälp och ville 

inte följa med till något sjukhus. De var noga med att påpeka att jag skulle ta kontakt igen om jag 

mådde sämre efter att de lämnat.”(2).  

 
Samtycke leder till beslutet 

I vissa fall uppgav deltagare att de kände sig delaktiga i beslutet och kunde själva påverka 

hur ärendet skulle hanteras. De fick tillsammans med ambulanspersonalen och 

sekundärbedömning via primärjour diskutera och komma fram till ett gemensamt beslut 

som alla var nöjda med. I dessa fall hade deltagarna en insikt i hur sjukvårdens resurser såg 

ut och att de själv uppgav att de upplevde att ambulanssjukvård och transport till 

akutmottagning kändes överdrivet och valde då att antingen avvakta i hemmet eller ordna 

transport på egen hand. ”Jag förstod själv att det kändes överdrivet med en ambulanstransport när 

jag lika gärna kunde ta mig in till sjukhuset på egen hand. Så det kändes lite onödigt att de var här 

från första början” (2). 

 

Patienters synpunkter på ambulanssjukvården  

Kategorin beskriver olika åsikter som deltagarna har påpekat angående förbättringsåtgärder. 

Subkategorierna Privatekonomin påverkas av ambulanskontakt, Ambulanssjukvården upplevs som 

fullgod samt Fler resurser skulle ge en bättre vård. 

 
Privatekonomin påverkas av ambulanskontakt 

Några deltagare uppgav att deras privatekonomi blev påverkade på grund av 

ambulansbesök. De kände en viss form av bitterhet mot sjukvården som tog ut en avgift när 

de var i behov av akutsjukvård. I vissa fall framkom det att patienten inte ens ville ha 

ambulans hemskickad men att det ändå kom en faktura för ambulansbesöket. Detta 
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upplevdes som en irritation gentemot sjukvården. ”Avgiften man måste betala gillar jag inte. Jag 

ville inte ens ha ambulanssjukvård. Det var någon annan som ringde efter hjälp, inte jag. Men det var 

ändå jag som tillslut fick en faktura.” (2). 

 
Ambulanssjukvården upplevs som fullgod 

Deltagarna beskrev generellt positiva åsikter och endast några få deltagare hade negativa 

åsikter om ambulanssjukvården. Det negativa som framkom handlade främst om patientens 

privata ekonomi som blev drabbad och sjukvårdens resursbrister som medförde lång 

väntetid på ambulans. Överlag så var deltagarna positivt inställd till ambulanssjukvården. 

Framförallt uppgavs det positiva bemötandet som det mest frekventa positiva i upplevelsen 

med ambulanssjukvården. ”Jag är jättenöjd med den hjälp jag fick och har inget att klaga på alls. 

Väldigt professionellt och trevligt bemötande generellt.” (8). 

 
Fler resurser skulle ge en bättre vård 

Några deltagare uppgav att de upplevde att det saknades resurser och att detta medförde 

lång väntetid efter hjälp av ambulans. De som uppgav detta missnöje utryckte sin frustration 

över att behöva vänta en lång tid på att få hjälp och att den väntan var olidligt ansträngande. 

Generellt så hade dessa patienter inget att klaga på vad gäller hjälpen de fick, men att vänta 

så länge var särskilt påfrestande. ”Det skulle behöva finnas mer ambulanser ute anser jag. Det är 

olidligt frustrerande att vänta när man är i akut behov av hjälp.” (3). 

 
DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att bli hänvisad till annan 

vårdnivå så valdes en kvalitativ deskriptiv metod baserad på individuella intervjuer. En 

kvalitativ innehållsanalys har sedan genomförts av det insamlade intervjumaterialet.   

Ämnet i fråga är enligt författarna sparsamt beforskat. De senaste åren har frågan om 

hänvisning till annan vårdnivå väckts på forskningsnivå. En kvalitativ metod lämpar sig väl 

i detta fall för att uppnå syftet med studien. Danielsson (2015, s. 164-165) anser att en 
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kvalitativ metod är extra användbart när få studier har genomförts på ett specifikt område. 

Intervjustudier kan då användas som grund för fortsatt forskning och till grund för att 

blanda in kvantitativa data.  

 

Urvalet av patienter för deltagande i studien genomfördes med ett slumpmässigt urval från 

det medicinska journalsystemet Cosmic. I journalsystemet samlas patienter som blivit 

hänvisad till annan vårdnivå än akutmottagningen i en egen grupp. Utifrån den gruppen så 

har patienters namn och personuppgifter inhämtats under ett tidsspann på två månader 

under vintern 2017/2018. Författarna har tagit hänsyn till ålder på så sätt att barn/ungdomar 

har exkluderats från urvalet. Patienter som inte talar svenska eller engelska har också 

exkluderats. De patienter som saknar svenskt personnummer och som är registrerade i 

journalsystemet med så kallat reservnummer har även per automatik exkluderats. Detta har 

gjorts för att undvika missförstånd på grund av språkförbistringar och i barns hänsyn, 

åldersmässig omognad för att delta och förstå studiens syfte. Detta kan ha påverkat 

resultatet då deras upplevelser inte blev inkluderade. Utöver dessa exkluderingsval så har 

inga andra aspekter påverkat vilka patienter som har kontaktats. Sammanlagt handlade det 

om sextioåtta patienter under detta tidsspann som fanns tillgängliga för att kontaktas. 

Ungefär en tredjedel föll bort på grund av exkluderingskriterierna. Av de återstående 

patienterna så svarade totalt tjugo stycken som kontaktades att de var intresserade av att 

delta. Informationsbrev med informerat samtycke skickades per post till dessa personer. Av 

de tjugo personer som tackat ja och fick brev hemskickat var det endast tretton som slutligen 

returnerade svarskuvertet. Dessa tretton deltagare har sedan intervjuats. Deltagarna är av 

varierande kön och ålder. Graneheim och Lundman (2014) påpekar att deltagare med 

varierad ålder, kön samt erfarenheter är en fördel för att medföra större bredd och variation 

för att belysa upplevelser. 

 

Studiens kvalitet kan ha påverkats av den bristfälliga erfarenhet som författarna besatte av 

att genomföra studier med inspelade intervjuer. Detta gäller även analysarbetet. Kvale och 

Brinkman (2009, s. 105) belyser vikten av god intervjuteknik och erfarna intervjuare 

förvärvar den komplicerade kunskapen om forskningsintervjuer. Kunskaper om hur frågor 

skall ställas, när frågorna skall ställas och när man skall låta deltagaren prata kräver 
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erfarenhet och breda kunskaper. Inför studien var författarna pålästa och insatta i 

svårigheterna med denna teknik men upplevde ändå under arbetets gång att intervjuteknik 

var en färdighet som kräver mer övning.  

 

Intervjuerna har genomförts per telefon efter avtalad tid med deltagaren. Intervjuerna har 

under samtalets gång spelats in och längden på intervjuerna varierade i tid. De första fyra 

intervjuerna som gjordes blev mindre lyckade relaterat till författarnas ovana med 

intervjutekniken. De första intervjuerna blev därför korta rent tidsmässigt och med 

kortfattade svar från deltagarnas sida. Diskussioner fördes gällande att ta bort dessa 

intervjuer men eftersom deltagarna ändå bidrog med brukbart men kortfattat material så 

beslutades det att inkludera intervjuerna i resultatet. Deltagarnas svar ansågs ändå svara på 

syftet och problemformuleringen. Intervjuguiden reviderades efter dessa intervjuer i ett 

försök att få mer adekvata svar från deltagarna. Allteftersom intervjutekniken blev bättre och 

intervjuguiden hade förbättrats så blev även intervjuerna längre och mer givande i 

resultatsynpunkt. Den nya intervjuguiden medförde djupare svar och gav mer utrymme för 

att ställa följdfrågor när det uppstod kortfattade svar. Majoriteten av intervjuerna varade i 

cirka 10-15 min. Variationen på intervjuer menar Kvale och Brinkman (2014, s.207) bero på 

att deltagarna har olika former av samarbetsvilja, motivation och kunskap. Studien bygger 

på totalt 13 stycken intervjuer. Svarskuvert från resterande potentiella deltagare har 

inkommit sent i processen där författarna har valt att inte gå vidare med intervjuer på grund 

av tidsbristen men framför allt eftersom materialet upplevdes mättat. Förvånansvärt så var 

deltagarnas svar relativt överensstämmande med varandra. Enligt Polit och Beck (2012, s. 

658-660) kan intervjumaterialet anses mättat då deltagarna ger snarlika svar på 

intervjufrågorna. 

 

För att tydliggöra analysarbetet och stärka resultatet så har analysarbetets process 

demonstrerats i ett exempel vad gäller kategorier utefter de upplevelser som patienterna 

upplevt. Resultatet har stärkts genom att använda sig av deltagarnas berättelser genom korta 

citat. Detta för att tydliggöra gemensamma nämnare i deltagarnas berättelser och 

upplevelser. En tydlig analysprocess genom att koppla resultatets data med citat från 

deltagarna menar Elo och Kyngäs (2008) att man skapar tillförlitlighet på ett adekvat sätt.  
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Författarna har under analysarbetes gång läst och diskuterat fram och tillbaka upprepade 

gånger. Detta för att komma fram till olika tolkningsmöjligheter av deltagarnas svar vilket vi 

anser kan öka studiens giltighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) skall författarnas 

analysprocess genomgå en bearbetning av hela texten samt delar av texten för få fram den 

transkriberade texten på ett tillförlitligt sätt.  

 

Det ses möjligt att överföra fynden från resultatet i studien till andra landstingsregioner med 

liknande geografiska förutsättningar. Deltagarna är baserade inom både tätort och glesbygd. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan resultatet överföras till grupper och områden 

med liknande förutsättningar. Det är dock alltid beroende på den som läser att avgöra om 

resultatet verkligen är överförbart.  

 

Författarna har en förförståelse för problemområdet och detta kan anses vara en nackdel för 

studien. Eftersom författarna arbetar inom ambulansjukvården och använder sig av 

arbetssättet med att hänvisa patienter till annan vårdnivå så finns en förförståelse och 

uppfattning om arbetssättets fördelar/nackdelar. Författarna har arbetat med att hålla egna 

uppfattningar och synpunkter borta från analysarbetet. En objektiv och neutral syn har 

eftersträvats för att inte tolka patienternas upplevelser på annat sätt än deras egna. Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008, s. 129-131) menar att ett återhållsamt förhållningssätt av den 

egna förförståelsen av personliga teorier, föreställningar eller antaganden bidrar till att 

fenomenet tillåts visa sig i sin egen skepnad.  

 

Författarna anser att den etiska aspekten av att intervjua patienter har genomförts på ett 

professionellt och tillförlitligt sätt. Författarna har hållit vad som utlovats i den inskickade 

etikansökan vad gäller konfidentialitet och sekretess gentemot deltagarna. Allt material har 

kodats och behandlats på ett sådant sätt att deltagarnas identitet och svar inte kan spåras. 

Deltagarna har fått information gällande studiens syfte och vilka reglar som vi garanterar, 

både via telefon men också per brev. Forskningspersonerna har varit införstådda i 

möjligheterna till att avsluta deltagandet. Inga negativa reaktioner har uppdagats under 

arbetes gång utan enbart positiv respons har framkommit.  
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Resultatdiskussion   

Resultatet visar att patienterna ansåg att bemötandet var en viktig del i mötet med 

ambulanspersonalen. Relationen som byggs upp mellan sjuksköterskan och patienten är 

avgörande i hur den totala upplevelsen uppfattas. I studien framkommer det att regionens 

ambulanspersonal generellt ger ett bra bemötande och att studiens deltagare i synnerhet var 

nöjda med den professionella attityd som personalen uppvisar.  Peplau (1991, s. 18-19, 44-45) 

beskriver att omvårdnad bygger på en mänsklig relation mellan en individ som är sjuk eller 

som är i behov av hjälp och en sjuksköterska, som är speciellt utbildad på att känna igen och 

ge respons på behovet av hjälp. Sjuksköterskan uppmuntrar patienten att ta del av vården, 

bistå med sin kunskap och vägledning och ger på sin tur patienten möjlighet till att fatta ett 

välgrundat beslut. Interaktionen bygger enligt Peplau mycket på sjuksköterskans 

benägenhet att delge information och förbereda patienten på vad som kommer att ske. 

Studiens resultat bekräftar Peplaus teori om integration och vikten av att integrera väl med 

patienten. Fördelarna som kommer med den väletablerade kontakten mellan patient och 

sjuksköterska bekräftar patienterna som intervjuats. Rantala, Ekwall och Forsberg (2016) 

bekräftar i sin studie att patienter som upplever en positiv interaktion mellan sjuksköterska 

och patient, finner ett lugn i den akuta situationen och att handläggningen underlättas 

tillsammans med sjuksköterskan. De betonar vikten av att patienten blir tagen på allvar och 

att bemötandet, informationen och sjuksköterskans engagemang har stor betydelse när det 

kommer till patientens upplevelse av ambulanssjukvård.  

 

Ett fåtal patienter i studien delgav sin besvikelse över ambulanssjukvårdens bristfälliga 

bemötande och uttryckte sin frustration i att inte bli tagna på allvar. Rantala et al. (2016) 

beskriver i sin studie liknande resultat och menar på att den bristfälliga attityden från 

sjuksköterskans håll leder till att patienten känner sig ensam och avvisad.  Deltagarna i 

studien i detta arbete belyste vikten av undersökningen som en viktig del i deras förståelse 

och hur den påverkade känslan av ambulanskontakten. Enligt Rantala, Forsberg och Ekwall 

(2017) är det viktigt för patienten att bli undersökt på ett adekvat sätt och att undersökningen 

i sig är viktig för att patienten skall känna sig sedd. Ambulanspersonal upplevs engagerade 

och pålitliga om undersökningen sker på ett förtroendeingivande sätt och att patienten får ta 

del av information rörande deras hälsotillstånd.  
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Intervjuerna visar att första kontakten med patienten är avgörande för hur ärendet skall 

fortlöpa, vad gäller beslut om vårdval. Patienter som upplever ett positivt bemötande där 

information och delaktighet uppmuntras tenderar att vara mer tillfreds med vårdvalet. Detta 

stämmer väl överens med Peplaus integrationsteori. Peplau (1991, s. 18-19, 44-45) menar att 

patienten skall vara delaktig i beslutet och samarbeta med sjuksköterskan för att lösa 

problemen. Sjuksköterskan skall hjälpa patienten att förstå problemet, sina upplevelser av 

problemet och sina försök till att bemästra det. Patienten skall lära, växa och mogna under 

interaktionens gång. I studien syns det att patienter som får vara delaktig i sitt beslut 

tenderar att acceptera eventuella beslut om att bli hänvisad till annan vårdnivå än sjukhuset. 

Rantala, Ekwall och Forsberg (2015), Ahlenius, Lindström och Vicente (2017) samt 

Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) menar att patienter som inte får vara 

delaktig i vårdbeslutet upplever känslor av att bli ignorerade och att deras problem inte blir 

bekräftade. Dessa känslor bidrog till att patienten upplevde sig orolig och ångestfylld. 

Vidare menar Rantala et al. (2015) och Holmberg et al. (2014) att patienter som istället blir 

inkluderade i samtalet och där bemötandet är positivt leder till att patienten finner en 

trygghet med att fatta ett beslut tillsammans med sjuksköterskan. Den positiva kontakten 

leder till patienten i slutändan känner en befogenhet och trygghet med att fortsätta sin vård i 

hemmet. Känslan av att vara delaktig i beslutsfattandet byggde upp patientens förtroende 

och mod till att hantera sina problem i hemmet istället för att uppsöka akutmottagningen. 

Detta stämmer väl överens med vad författarna har funnit i intervjuerna till denna studie. De 

intervjuade deltagarna uppger också här vikten av att vara delaktiga i beslutet och att tydlig 

information tenderar att dämpa oron hos patienten. Detta tenderar att leda till att patienten 

är mer harmonisk och accepterande till att kvarstanna i hemmet och ta hand om sina 

problem på plats. Patienter som inte är i behov av att besöka akutmottagningen kan med 

hjälp av professionellt bemötande avledas från onödiga ambulanstransporter in till 

sjukhuset.  

Författarna fann även patienter som uppskattade att ambulanspersonalen tog beslutet på 

egen hand och inte inkluderade dem. Dessa patienter uppgav att de upplevde en lättnad 

över att inte behöva fatta ett beslut och istället lämna över det ansvaret till kompetenta och 

välutbildade sjuksköterskor. Detta stämmer också överens med vad Rantala et al. (2015) 
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fann. Där visar det sig att vissa patienter känner en lättnad över att någon kommer och 

beslutar åt patientens vägnar. Att lämna över ansvaret till någon annan kan i vissa fall 

upplevas som en lättnad. Detta bygger på att förtroendet mellan sjuksköterska och patient 

byggs upp och patienten känner en tillit till ambulanspersonalen som anländer. Rantala et al. 

(2015) menar att anhöriga i synnerhet ofta kontaktar sjukvården å patientens vägnar, på 

grund av oro och känslan av att inte mäkta med att ta ansvar över sin anhörige. När 

ambulanssjukvården anländer och kan påvisa att läget med patienten är under kontroll så 

finner anhöriga ett lugn över situationen. Resultatet i föreliggande arbete visar att flera av 

ambulansuppdragen initierats av anhöriga, som är oroliga över patienten, och att patienten 

själv inte är intresserad av någon hjälp. Vid dessa ärenden blir istället bemötandet och 

informationen riktad mot anhöriga för att lugna deras oro. Rantala et al. (2015) menar på att 

dessa ärenden bygger på att dämpa anhörigas oro och bygga upp deras känsla av att hantera 

situationen på egen hand. Anhöriga tenderar att påkalla ambulans för att avsäga sig den 

krävande belastningen. Genom att påvisa att patientens hälsotillstånd är tillräckligt gott för 

att kvarstanna i hemmet så kan anhöriga finna ett lugn över situationen. För att lyckas skapa 

detta krävs adekvat information och förtydligande att hjälp finns att få om de inte mäktar 

med situationen. Larsson, Holmén och Ziegert (2017) menar att man kan med hjälp av 

kontakt med läkare lugna både patienten och anhöriga. Detta genom att med hjälp av högre 

medicinsk kompetens och åtkomst till patientens journal så kan man fatta ett gemensamt 

beslut tillsammans med läkare för att finna en acceptabel vårdnivå. I föreliggande studie 

fann författarna att primärvårdsjourens delaktighet underlättade beslutet av vårdnivå, 

tillsammans med patienten och ambulanspersonalen. 

 

Flertalet av deltagarna i studien uppgav att väntetiden på ambulanshjälp var olidligt lång. 

Tiden som patienten fick vänta bidrog till känslor av ensamhet och lidande. Författarna fann 

att patienterna som intervjuades var generellt väldigt nöjda med ambulanssjukvården. Det 

negativa som framkom var den långa väntan på hjälp. Glesbygd finns det gott om i ett land 

som Sverige och avsaknaden av ambulanser på landsbygden är tyvärr ett faktum. 

Författarna ser en koppling till de långa geografiska avstånden och patienternas negativa 

upplevelser, relaterat till den långa väntetiden efter hjälp. Ahl, Nyström och Jansson (2005) 

samt Beillon, Suserud, Karlberg och Herlitz (2009) bekräftar i sina studier samma resultat. 
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Patienter som slutligen väljer att tillkalla ambulans upplever en omedelbar frustration över 

väntetiden på ambulansen. Ångest, oro, ensamhet och hjälplöshet infinner sig hos dessa 

patienter i väntan på ambulans.  

 
Slutsats 

Det finns få studier som riktar sig mot patientens upplevelse av att bli hänvisad till annan 

vårdnivå, det vill säga att bli lämnad hemma för egenvård eller bli hänvisad till 

primärvården. Resultatet i studien visar att patienter som blir bemötta på ett professionellt 

och engagerat sätt känner trygghet med att bli hänvisade till annan vårdnivå. Bemötandet, 

undersökningsproceduren och tydlig information har visat sig vara de väsentliga delarna i 

att omhändertagandet resulterar i ett lyckat möte med patienten. Resultatet visar också att 

beslutet om att bli hänvisad till annan vårdnivå underlättas om patienten och 

ambulanssjuksköterskan är tillsammans delaktig i dialogen. I slutändan så spelar det mindre 

roll vem som har varit mest drivande i beslutsfattandet, sjuksköterskan eller patienten. Det 

väsentliga för ett lyckat ambulansuppdrag är att bemötandet har varit korrekt och ett 

förtroende har fastställts mellan ambulanssjuksköterskan och patienten. Om bemötandet har 

varit lyckat så tenderar patienten och anhöriga att acceptera valet av vårdnivå. Beslutet om 

annan vårdnivå kan styrkas för både patienten och ambulanspersonalens del med hjälp av 

kontakt med primärjoursläkare. Vad gäller förbättringsarbete för ambulanssjukvården så är 

deltagarna i studien mycket nöjda med dagens ambulanssjukvård. Att minska resursbristen 

är något som upplevs av patienterna som en viktig del i förbättringsarbetet.  

 

Studiens resultat kan bidra med ökad förståelse för dessa situationer och kan utgöra en 

grund för vidare förståelse över patienternas upplevelser över att bli hänvisad till annan 

vårdnivå. Vidare forskning nationellt behöver göras då detta är ett relativt nytt 

forskningsområde som först på senare år har börjat uppmärksammats. Då resultatet i denna 

studie nästan enbart lyfter positiva aspekter med ambulanssjukvården kan det i fortsatt 

forskning vara rekommenderat att forskarna är fristående. Detta eftersom författarna till 

denna studie arbetar inom ambulanssjukvården och har under studiens gång upplevt att 

deltagarna har svårt att uttrycka kritik när de talar med personal som arbetar inom området.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

  

 

Till dig som nyligen haft ett besök av ambulanssjukvården i region 
Jämtland/Härjedalen 

 

När en ambulans skickas till någon som haft kontakt med SOS Alarm så görs en undersökning 
av personen samt en bedömning av vilket vårdbehov som föreligger. Detta kan resultera i att 
personen blir hänvisad till att avvakta med sjukhusbesök och i stället bedriva egenvård, eller 
att personen blir uppmanad att ta kontakt med sin hälsocentral. I ett forskningsprojekt vill vi 
nu ställa frågor till personer som haft ett sådant besök från ambulanssjukvården. Syftet med 
detta är att kunna förbättra arbetssättet och bemötandet från ambulanssjukvården. 

Vi har fått ditt namn från ett slumpmässigt urval av personer som haft besök av ambulans 
under den senaste tiden, och som inte blev transporterad till sjukhus vid det tillfället. Vi ringde 
nyligen till dig för att fråga om du är villig att berätta om din upplevelse av detta under en 
telefonintervju. Du svarade då ja till att delta och om du fortfarande accepterar att delta i denna 
studie kommer du åter att bli uppringd av någon av oss. Vi kommer då att ställa ett antal 
frågor om det tillfälle när ambulanspersonalen besökte dig. Vi kommer att be dig berätta om 
hur du upplevde personalens bemötande, vilken delaktighet du kände i beslutet om att inte 
åka med till sjukhuset och vilken information du fick i samband med ambulanspersonalens 
besök.  

Telefonsamtalet kommer att spelas in på band och innehållet i dina svar kommer sedan att 
analyseras och sammanställas tillsammans med andra intervjupersoners svar. 
Bandinspelningarna behandlas med sekretess och endast de som deltar i forskningen kan ta 
del av dem. Ingen intervjuperson kommer på något sätt att kunna identifieras av utomstående.  
Intervjuerna kommer att utföras av två studenter vid specialistutbildningen i 
ambulanssjukvård. De är båda legitimerade sjuksköterskor och verksamma inom 
ambulanssjukvården i regionen. 

Materialet från dessa intervjuer kommer i ett första skede att användas i ett vetenskapligt 
arbete vid Mittuniversitetet, en uppsats på avancerad nivå. I nästa steg som material till en 
artikel i en omvårdnadsvetenskaplig tidskrift. 
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Om du är villig att bli intervjuad ber vi dig att underteckna det bifogade medgivandet och att 
skicka in det i det förfrankerade svarskuvertet. 

Om du dessutom är intresserad av att själv ta del av uppsatsen och den vetenskapliga artikeln 
vill vi att du anger en epost adress som vi kan skicka en länk till. Utrymme för detta finns på 
blanketten för ditt medgivande. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att ange någon 
särskild orsak. Om du väljer att avbryta din medverkan kommer den data som samlats att 
raderas. 

 

Vi som utför intervjuerna är: 

Andreas Svensson, sjuksköterska ambulanssjukvården. tel. 0703078055  

 Christoffer Hovdeby, sjuksköterska ambulanssjukvården. tel 0738385945 

 

Medverkande: 

Siv Söderberg, professor, avd. Omvårdnad, Mittuniversitetet Östersund 

Epost. siv.soderberg@miun.se Tel. 010-1428535 

 

Handledare och ansvarig för projektet: 

Bosse Ek, universitetsadjunkt, med. lic. avd. Omvårdnad, Mittuniversitetet Östersund 

Epost. bosse.ek@miun.se Tel. 0101428851 

 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

  

mailto:siv.soderberg@miun.se
mailto:bosse.ek@miun.se
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Medgivande till telefonintervju 
Jag har blivit kontaktad av Mittuniversitetet och ger mitt medgivande till att bli intervjuad 
per telefon om mina upplevelser i samband med besöket från ambulanssjukvården. 

Jag är informerad om att deltagandet i denna intervju är frivilligt, samt att jag när som helst 
kan avbryta min medverkan. 

 
……………………………………………… 
Namn 

 
……………………………………………... 
Datum 

 
…………………………………………….. 

 

Underskrift  
 

Jag nås på telefonnummer: ……………………………………………………………….. 

 

Om du har eget önskemål om när du vill bli uppringd. 

Jag önskar att ni ringer mig vid dessa tider: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Om du önskar ta del av det färdiga arbetet så ange en epost-adress här: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Använd det bifogade svarskuvertet. 

Tack för din medverkan. 
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Bilaga 2 

 

 
 
Intervjuguide 
 

- Vad var det som inträffade som gjorde att du kom i kontakt med ambulanssjukvården? 
 

- Beskriv vad som hände när ambulanspersonalen kom fram till dig? 
 Hur upplevde du ambulanspersonalens bemötande? 
 Hur upplevde du undersökningen och bedömningen de gjorde? 
 

- Berätta hur det kom fram till beslutet om att du inte skulle transporteras till sjukhus? 
 Beskriv hur du kände inför det beslutet? 
  

- Vilken information fick du när det blev bestämt att du inte skulle åka med ambulansen 
till sjukhus? 

  
 Vad anser du om den informationen? 
 

- Kan du berätta om något du kände dig nöjd/missnöjd med under besöket? 
 

(Kan du beskriva hur du upplevde besöket som helhet). 
 

- Finns det något övrig/mer som du utifrån den senaste kontakten med 
ambulanspersonalen skulle vilja berätta som skulle kunna hjälpa oss att bli bättre inom 
ambulanssjukvården. 

 
 
Tack snälla för din tid! 
 


