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Abstrakt  

Bakgrund: Patientkategorierna och deras mångfald gör att det är viktigt att ambulanspersona-

len har adekvat kunskap och att de arbetar för att utveckla sjukvården. Behandlingsriktlinjerna 

som existerar inom ambulanssjukvården behöver vara strukturerade och adekvata för att möj-

liggöra att patienterna erhåller rätt behandling prehospitalt. Ledningsläkare inom ambulans-

sjukvård samt akutläkare vid akutmottagningar har en viktig roll i ambulanssjukvården och de 

borde sträva efter att regelbunden ge konstruktiv återkoppling. Syfte: Syftet med detta exa-

mensarbete var att undersöka betydelsen av återkoppling till ambulanspersonal efter avslutat 

patientfall för personlig utveckling inom professionen och ur organisatorisk kvalitetsutveckl-

ing. Metod: En integrativ litteraturstudie genomfördes enligt Polit och Becks (2008) nio steg. 

Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökningen resulterade i 14 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Utebliven återkoppling till ambulanspersonalen kunde ge 

psykiska negativa effekter hos ambulanspersonalen och ökad frekvens av återkoppling var 

önskad. Återkoppling hade en positiv effekt på ökad kunskap och kvalitetsförbättring inom 

ambulanssjukvården. Diskussion: Barriären för återkoppling kan bero på rädsla för att bryta 

mot lagar och sekretess. Att känna tvivel på sin egen förmåga vid utebliven återkoppling ver-

kar finnas hos såväl personal inom ambulanssjukvård som personal som arbetar på sjukhusen. 

Konklusion: Betydelsen av återkoppling till ambulanssjukvården var positiv för den indivi-

duella utvecklingen och gav ökad kvalitet på ambulanssjukvården. Återkoppling som en 

självklarhet i ambulanssjukvården skulle ytterligare kunna förbättra utvecklingen av denna del 

av sjukvården och bli mer som en förlängning av sjukhuset ut till befolkningen där personal 

från sjukhuset kan påverka behandlingen genom återkoppling till ambulanspersonal.     

Nyckelord 

Ambulans, Patient, Prehospital, Återkoppling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt  

Introduction: Patient categories and their diversity makes it important that the ambulance 

personnel have adequate knowledge and that they are working to developing health care. 

Treatment guidelines that exist within the ambulance service needs to be structured and ade-

quate to enable so patients receive the right treatment prehospital. Management physicians in 

prehospital and emergency physicians in emergency departments have an important role in 

the ambulance service and they should strive to regularly providing constructive feedback. 

Objective: The purpose of this paper was to investigate the role of feedback to the ambulance 

staff after completing patient cases for personal development within the profession and from 

an organizational quality improvement. Method: An integrative literature review was con-

ducted according to Polit and Beck (2008) nine steps. Literature searches were made in Pub-

Med and Cinahl. Search resulted in 14 scientific articles. Results: The absence of feedback to 

ambulance staff could provide psychological negative effects of ambulance personnel and 

increased frequency of feedback was desired. The feedback had a positive effect on increased 

knowledge and quality improvement within the ambulance service. Discussion: The barrier 

for feedback may be due to fear of breaking laws and confidentiality. To feel doubt on your 

own abilities in case of non-provided feedback seems to exist at both the personnel in emer-

gency medical services as well within staff working in hospitals. Conclusion: The importance 

of feedback to the ambulance service was positive for individual development and gave in-

creased quality of ambulance service. Feedback as a natural part of the ambulance service 

could further enhance the development of this part of medical care and become more like an 

extension of the hospital out to the population in which staff from the hospital could influence 

treatment through feedback to ambulance staff.     
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Bakgrund  

Det är viktigt att behandling och omvårdnad i sjukvården sker i enighet med vetenskapligt 

stöd och empiriska fakta. Inom ambulanssjukvården i den prehospitala miljön hamnar vårda-

ren ofta i situationer som innefattar arbetsuppgifter där det är viktigt att kunna förlita sig på 

sin egen tidigare kunskap och erfarenhet. Det finns inte tillgång till konsultation med högre 

utbildad personal och det finns inte alltid tid till konsultering i samband med olika patientfall 

vars morbiditet kan variera kraftigt. Vid omhändertaganden i ambulanssjukvård finns sällan 

läkare närvarande till skillnad från teamarbeten inom sjukhus och primärvård. Erfarenhet och 

kunskap kan inte utbytas på liknande sätt vilket försvårar återkopplingen vid patientfall gäl-

lande omvårdand och behandling. Ambulanssjuksköterskan är i många fall den första som 

möter patienter i utsatta situationer och det är viktigt att vårdaren klarar av att identifiera 

eventuellt livshotande symtom och behandla dessa. Ämnesval är baserat på egen erfarenhet 

som grundutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvården där ett behov av att belysa detta 

ämne ses som betydelsefullt. Som sjuksköterska med pågående specialistutbildning inom am-

bulanssjukvård vill författaren belysa ämnet då brist på återkoppling kan ses som en barriär 

för ökad kunskap och erfarenhet. Studien lägger betoning på människans upplevels och stat-

istisk data för att besvara syftet och problemformuleringen.  

Omvårdnadsteorier  

Vården i Sverige bör vara en holistisk, öppen och flerdimensionell vårdideologi för att kunna 

tillgodose alla människor olika behov. En mångdimensionell vård tillgodoser såväl de primära 

som de sekundära behoven (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2007, s. 46). Inom modernitetste-

ori och lärande identifierades dock en klyfta mellan livets verklighet och de kulturellt produ-

cerade förväntningarna, detta kan ges i uttryck genom kreativitet men också genom depress-

ioner och somatiska sjukdomar. En person som inte får använda sin kreativitet, öka sitt lä-

rande och känna sig delaktig kan således utveckla depression och andra sjukdomar (Johans-

son, 2012, s. 97-99). Känslan av sammanhang (KASAM) är också en viktig komponent för att 

kunna bemästra svåra sjukdomstillstånd. En person med stark KASAM har lättare att hantera 

svåra situationer och väljer lämpligast strategi för att bemästra situationen. Sjuksköterskan ska 

arbeta för att KASAM uppstår och ska då fokusera på de tre komponenterna KASAM består 

av, Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. KASAM inom arbetsgruppen kan ses som 

det gemensamma målet som eftersträvas. En frisk personalgrupp förstår de tre komponenterna 

och upplever KASAM (Westlund & Sjöberg, 2008, s. 13-25). 

Hermeneutik är läran om förståelse och i denna teori är samtalet mellan två personer det som 

är skapandet av förståelse. Båda parterna i samtalet är inriktade på att nå sanningen, de vet 

inte allt men är villiga att lära sig av varandra och av saken själv. När båda parters förförstå-

else möts sker en justering och resultatet är då en förändring av förståelsen. Mötet gör att för-

förståelsen blir synlig. Den hermeneutiska förståelsen är ständigt närvarande inom sjukvården 

där det finns önskan att bli förstådd och vårdarens önskan att förstå. Samtalen mellan vårdper-

sonal har också en önskan att öka sin förståelse och tillsammans skapa en justering av förför-

ståelsen. En människa som saknar förankring blir sårbar och det är då viktigt att människan 

vet varför en viss handling är bättre än en annan (Lassenius & Severinsson, 2014, s. 24-25, 
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43-49, 81-82). Att även få reflektera är en central förutsättning för lärande. Uppfattningen att 

människor är sociala varelser som genom språket skapar ett verktyg för reflektion vilket i 

grupp stimulerar till meningsskapande och lärande. Genom sociala samspel kan personer lära 

sig av varandra. Ett bra verktyg som ger dessa förutsättningar är att arbete med så kallade 

Case. Ett Case bör inom sjukvården skrivas från en persons perspektiv och det centrala temat 

bör innefatta ett dilemma. Ett Case är en händelse eller situation som en person vid en viss 

tidpunkt har befunnit sig i (Nordquist, Sundberg & Johansson, 2011, s. 96-97, 102-103).   

Återkoppling inom sjukvården  

Författaren till denna integrativa litteraturstudie ser återkoppling som en kommunikation mel-

lan två individer där ena parten behöver få upplysning inom ett visst område där denna part 

har utfört en handling. Handlingen kan ha utförts på ett positivt sätt och då ser författaren på 

återkoppling som något som bekräftar handlingen som anses rätt utförd och att liknande hand-

lingar i framtiden kan utföras på samma sätt. Om handlingen utförts på ett negativt sätt kan 

återkoppling ändra personens handlande i framtida fall, så att ett bättre arbete kan utföras som 

stämmer bättre överrens med det gemensamma målet.   

   Olika typer av återkoppling inom sjukvården     

Lavoie, Plint, Clifford och Gaboury (2009) undersökte frekvensen av återkoppling till akutlä-

kare. Det finns två typer av återkoppling, passiv och aktiv återkoppling. Passiv återkoppling 

arrangeras till exempel av sjukhuset eller av patienter. De tar då kontakt med berörd personal 

eller att avdelningen återkopplar till personalen automatisk. Vid aktiv återkoppling söker per-

sonalen själva information om patientens utgång genom att aktivt söka efter återkoppling. 

Studien visade att läkarna fick passiv återkoppling i 10.0 % av patientfallen och aktiv åter-

koppling i 7.5 %. Det var väsentligt med återkoppling i två tredjedelar av fallen och fördelakt-

igt i en tredjedel av patientfallen. Patientens utgångsåterkoppling var viktig för att förbättra 

diagnostistiken och behandlingen av patienten samt att ge arbetstillfredställelse vilket skulle 

påverka den kliniska effektiviteten. Återkoppling är viktigt för att kunna utvecklas i sin pro-

fession, bli bättre på att ge diagnoser och ge rätt behandling.  

I en studie inom primärvården beskrev forskare att återkoppling kan ske som individuell åter-

koppling genom enskilda samtal eller som i grupp där flera personer får återkoppling samti-

digt. Tidigare erfarenheter från en arbetsgrupp där återkoppling användes som metod i ett 

försök till att förbättra kvaliteten på arbetsplatsen och öka kompetensen bland personalen gav 

liten effekt. Återkopplingen utfördes så att endast ett fåtal individer från personalstyrkan fick 

verktyg och möjligheter för att förbättra kvaliteten på arbetsplatsen vilket inte fördes vidare 

till alla i personalen (Johnston, Green, Thille, Savage, Roberts, Russell & Hogg, 2011). 

   Återkoppling och ambulanssjukvård   

Personal inom akutsjukvård träffar sina patienter slumpmässigt i oförutsägbara hälsokriser 

under kort tid för att sedan kanske aldrig mer träffa patienten igen. Detta skiljer sig från 

många andra instanser inom sjukvården där det finns återbesök samt att behandling och om-

vårdnad av patienten sker under längre tid. Personalen kan utvärdera behandlingen av patien-
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ten vilket ger en chans till återkoppling och utveckling inom den egna professionen vilket kan 

förhöja kvaliteten på sjukvården (Lavoie et al., 2009).  

Det är viktigt att ambulanssjuksköterskans beslutsfattande vid omhändertagande av patienter 

baseras på medicinsk och vårdvetenskaplig kunskap. Ambulanssjuksköterskor har behand-

lingsriktlinjer att förhålla sig till vid behandling av patienter i olika sjukdomstillstånd. Med 

omfattande kunskap och beprövad erfarenhet kan ambulanssjuksköterskan bedöma varje pati-

ent individuellt då generella behandlingsriktlinjer inom ambulanssjukvården kan begränsa de 

diagnosbegrepp som riktlinjerna baseras på. Behandlingsriktlinjer som bedömningsinstrument 

kan vara för onyanserade för att ge rätt behandling då dessa riktlinjer inte beskriver alla sjuk-

domstillstånd och symtom som patienter kan drabbas av. Kunskap och erfarenhet är något 

som personalen får genom utbildning och arbetstid (Suserud & Svensson, 2009, s. 117-118).    

Ambulanssjukvården och dess utveckling i Sverige  

Ambulansverksamheten har tidigare ansetts vara en organisation som endast ansvarat för 

transporten av sjuka människor till sjukhus. Genom framsteg inom teknik, återupplivning och 

farmakologi har utveckling lett till att prehospital akutsjukvård (det vill säga vård utanför 

sjukhus) blivit erkänd som en viktig del av patientens helhetsvård och ett första steg i vård-

kedjan. Detta resulterade i en ny yrkeskategori, ambulanssjuksköterskor. Denna yrkeskategori 

har en grundutbildning som sjuksköterska som sedan specialiserat sig inom ambulanssjuk-

vård. Professionens entré inom prehospital sjukvård har gradvis förändrat och utvecklat am-

bulanssjukvården till att bli mer som en yttre enhet och en förlängning av sjukhuset ut i sam-

hället. Socialstyrelsen bestämde år 2005 att det ska finnas minst en legitimerad sjuksköterska i 

varje ambulansbesättningen (Suserud, 2005).   

Det har blivit allt vanligare med äldre patienter inom sjukvården på grund av ett samhälle där 

människor lever längre. Om flera äldre människors behov behandlas i den prehospitala mil-

jön, blir resultatet eventuellt en minskning av patientflödet till sjukhus för dessa patienter, 

vilket också leder till en minskad belastning på sjukhusen. Utbildning krävs för ambulansper-

sonal för att kunna tillgodose dessa behov. Medan sjuksköterskor har en gedigen grundutbild-

ning för denna vård, är specialistambulansutbildningen det som krävs vid sidan av ytterligare 

utbildning inom geriatrisk sjukvård för att förbättra ambulanssjukvården. Inriktning på behov 

och attityder till äldre människor för att öka kvaliteten och kompetensen är önskvärt (Melby 

& Ryan, 2005). 

Lagar och förhållningssätt för yrkesutövandet   

Sjukvården styrs av ett antal lagar och förhållningar som till exempel patientdatalagen som 

hanterar bland annat sekretessen. För att sjukvårdspersonal ska kunna få återkoppling efter 

avslutat patientfall måste personuppgifter i vissa fall röjas.  

En sjuksköterska med god kompetens innebär att personen har förmågan och viljan att utföra 

en arbetsuppgift. Förmågan får sjuksköterskan genom erfarenhet som ger förståelse och om-

döme till att omsätta kunskap och färdighet i praktiken. Ambulanssjuksköterskan ska kunna 

identifiera och förebygga hälsorisker inom organisationen. De ska arbeta för att förbättra 
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vårdmiljön genom att uppmärksamma arbetsrelaterade risker, reducera vårdriskerna och aktivt 

förebygga dessa risker. Ambulanssjuksköterskan ska inspirera till införande av ny kunskap 

och kritiskt reflektera över befintliga rutiner (Socialstyrelsen, 2005, s. 7, 10-14).  

Patientdatalagen (SFS 2008:355) 4 kapitlet 1§ om inre sekretess lyder att ”den som arbetar 

hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller 

hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom 

hälso- och sjukvården”. Vidare i lagen under 5 § står det att personuppgifter får behandlas för 

bland annat framställning av statisk, forskning inom hälso- och sjukvård och fullgörande av 

någon annan uppgiftskyldighet som följer av lag eller förordning.  

I Offentlighets- och sekretesslag står det att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för 

uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart 

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men (SOSFS, 2009:400).  

Återkoppling 

Enligt Pousette (2001, s. 16-20) är återkoppling den information en individ erhåller som be-

handlar det egna beteendet. Inom arbetsmiljön handlar återkoppling om något som berör hur 

personen uppfattar det gemensamma målen, alltså huruvida personen har löst sin arbetsupp-

gift på ett bra eller dåligt sätt. Återkoppling förgrenar sig i positiv eller negativ återkoppling, 

den senare handlar om att ett dåligt arbete utförts och den tidigare att ett bra arbete utförts. 

Återkoppling finns inom många olika system, såväl tekniska som psykologiska. En form av 

återkoppling kallas cybernetik. Cybernetik reglerar och ger återkoppling genom ständig ut-

värdering av input och output i sitt system. Detta gäller såväl levande varelser som maskiner. I 

ett maskinellt system kan denna process göra att utövaren erhåller direkt återkoppling av sy-

stemet i realtid gällande prestation.    

En annan form av återkoppling som finns heter inherent återkoppling. Denna återkoppling får 

personen som en direkt konsekvens av sin egen handling, alltså syns resultatet direkt. Kör 

personen bil och trampar på bromspedalen blir konsekvensen att bilen bromsar olika fort be-

roende på hur hårt personen trampar på pedalen (Schmidt & Lee, 2014, s. 257). 

Problemformulering  

För att förbättra kvaliteten och kompetensen inom sjukvården samt inom den prehospitala 

verksamheten är det viktigt att de rätta verktygen till lärande existerar. Att som ambulanssjuk-

sköterska rutinmässigt få återkoppling i samband med patientfall skulle kunna bidra med ökad 

kunskap och kompetens inom den prehospitala sjukvården.  

Syfte 

Syftet med detta examensarbeta var att undersöka betydelsen av återkoppling till ambulans-

personal efter avslutat patientfall för personlig utveckling inom professionen och ur organisa-

torisk kvalitetsutveckling. 
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De frågeställningar som studien avsåg att besvara var om det fanns några negativa effekter av 

att inte få återkoppling efter avslutat patientfall? Om det fanns några positiva effekter med att 

ha återkoppling efter avslutat patientfall? Vilken inverkan sekretess hade på känslan av att 

inte kunna få återkoppling? 

Metod 

Design  

Detta examensarbete har genomförts i form av en integrativ litteraturstudie -De vetenskapliga 

artiklar som examensarbetet byggts på har kritiskt granskats och analyserats för att identifiera 

de delar som svarar på frågeställningarna (Forsberg & Wengström, 2013). Denna integrativa 

litteraturstudie har följt modellen utformad av Polit och Beck (2008) som delas upp i följande 

steg; 

1. Formulera syfte och frågeställning. 

2. Skapa en sökstrategi. Välj databaser och sökord. 

3. Söka och identifiera potentiella artiklar. Dokumentera sökningarna. 

4. Granska sökningarna för att finna relevanta artiklar. Kassera irrelevanta och olämpliga ar-

tiklar. 

5. Läsa de relevanta artiklarna. Eventuellt identifiera nya referenser och söka relevanta artik-

lar på nytt. 

6. Sammanfatta information från artiklarna. 

7. Kritisk granska artiklarna. 

8. Analysera, sammanställa informationen och identifiera teman.  

9. Skriva litteraturstudien.  

Resultatanalysen av artiklarna existerar i två huvudinriktningar, en kvantitativ gren och en 

kvalitativ gren. Kvalitativ inriktning har blivit ett viktigt komplement till kvantitativ forskning 

för att problemet ska bli belyst och ge en subjektivitet till forskningsområdet. I detta arbete 

använde sig forskaren av båda grenarna då en integrativ litteraturstudie redovisar både kvanti-

tativa och kvalitativa studier (Olsson & Sörensen, 2011, sida. 209-210). 

Sökstrategi 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden som användes 

i databasen var MeSH-termer som identifierades för att hitta vetenskapliga artiklar som sva-

rade på studiens syfte. Sökorden var prehospital emergency medical services, ambulance, 

feedback, follow up. Sökordskombinationer redovisas i tabell 1. Vetenskapliga artiklar som 

inkluderats i resultatet markerades med en asterisk (*) i referenslistan.  
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Urval 

Uppsatsförfattaren läste 493 vetenskapliga titlar för att identifiera de artiklar som var rele-

vanta utifrån syfte och inklusionskriterier. Författaren gjorde begräsning i sökmotorn gällande 

årtal studien genomfördes. Äldsta studien som har inkluderats till resultatet i detta arbete ge-

nomfördes år 1997, denna studie inkluderades efter en manuell sökning i de inkluderade artik-

larnas referenser. Ingen begräsning utifrån land utfördes då det ansågs vara ett världsomfat-

tande fenomen. Vid läsningen av titlar exkluderades artiklar som inte ansågs svara mot denna 

integrativa litteraturstudies syfte.  

I urval 1 valdes artiklar där titeln och abstraktet verkade stämma överrens med syftet till 

denna integrativa litteraturstudie. I urval 2 studerades artiklarna om de innehöll alla de-

lar/rubriker som låg till grund för att bli inkluderad i denna integrativa litteraturstudie. Delar-

na/rubrikerna var syfte, metod, resultat och diskussion. I urval 3 analyserades artiklarna. Ana-

lysen inriktades på artiklarnas innehåll för att identifiera om något svar på syftet till denna 

litteraturstudie fanns. En ingående analys gällande artiklarnas ansats utfördes här och 

huruvida de var kvalitativa eller kvantitativa. Urvalen redovisas i tabell 1. Vid litteratursök-

ningen i PubMed fanns två vetenskapliga artiklar som hade rubriker där texten stämde över-

ens med inklusionskriterierna i urval 1 gällande titelnamn men det fanns inget abstrakt, dessa 

två artiklar beställdes och gick vidare till urval 2 då de ansågs intressanta. Fyra vetenskapliga 

artiklar som hade titel och abstrakt som stämde överens med studiens syfte men som inte 

fanns i fulltext i databasen beställdes och gick vidare till urval 2. De två artiklarna med endast 

titel exkluderades i urval 2 då de inte hade alla delar/rubriker. En artikel exkluderades efter att 

dess innehåll inte stämde överrens med inklusionskriterierna gällande innehåll. 

Författaren använde sig av inklusions- och exklusionskriterier för att begränsa studien samt att 

hitta artiklar som svarade på denna integrativa litteraturstudies syfte. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle vara skriva på engelska, vara peer reviewed samt publicerade mellan 1997 

2015. Artiklarna skulle innehålla delarna syfte, metod, resultat och diskussion samt ett ab-

strakt med en kort beskrivning av delarnas innehåll. Artiklarna skulle vara skrivna utifrån 

ambulanssjukvårdens perspektiv i prehospital miljö med ambulanspersonalen i fokus. Exklus-

ionskriterierna var review artiklar, artiklar som inte stämde överrens med inklusionskriterierna 

samt artiklar som var skrivna utifrån studenters perspektiv under pågående ambulanssjuk-

vårdsutbildning eller likvärdig utbildning.    
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Tabell 1. Inkluderingstabell. Sökmotor. PubMed och Cinahl. Datum 2015-03-04  

PubMed Sökord Träffar Lästa titlar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Inklude-

rade artik-

lar  

#1 Prehospital 

emergency 

medical ser-

vices  

2549 - - - - - 

#2 Ambulance  4260 - - - - - 

#3 Feedback  55872 - - - - - 

#4 Follow up  452297 - - - - - 

#5 #1 OR #2 6081 - - - - - 

#6 #3 OR #4 506056 - - - - - 

#7 #5 AND #6 403 403 16 16 13 10 

Cinahl        

#1 Prehospital 

emergency 

medical ser-

vices 

1267 - - - - - 

#2 Ambulance 1123 - - - - - 

#3 Feedback 8366 - - - - - 

#4 Follow up 51468 - - - - - 

#5 #1 OR #2 2150      

#6 #3 OR #4 59314      

#7 #5 AND #6 86(*1) 86 4 4 4 1 

 Manuell 

sökning  

- 4 4 4 4 4 

 Totalt antal 

artiklar  

- 493 24 24 21 14 

Begränsningar: published in the last 10 years och abstract available  

*Dubbletter från tidigare inkluderade artiklar i annan sökmotor 

Kvalitetsbedömning och analys  

De vetenskapliga artiklar som genomgick forskningsprocessen (Polit & Beck, 2008), stämde 

överrens med studiens syfte och ansågs vara väsentligt för studien beskrivs i resultatet i denna 

integrativa litteraturstudie samt i Bilaga 1. En granskningsmall, Utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården (SBU, 2013) användes för att kvalitetsbedöma studierna. Artiklarna 

bedömdes först om de var kvalitativa eller kvantitativa, därefter bedömdes kvaliteten som 

kunde vara låg, medel hög eller hög kvalitet. Om en vetenskaplig artikel hade ett högt antal 

bortfall sågs artikeln vara av låg kvalitet då data inte ansågs vara helt tillförlitlig till det stu-

dien avsåg att mäta. Om till exempel den vetenskapliga artikeln hade studerat en patientpopu-

lation som var relevant samt att den utförda interventionen var relevant ansågs artikel kunna 

ha hög kvalitet om bortfallet inte var för stort. Artiklarna sammanvägda bedömning utfördes 

enligt GRADE där artiklarna bearbetades för att kontrollera att det inte fanns någon risk för 

systematiska fel och risk för intressekonflikter (A) samt kontroll av studiernas överrensstäm-

melse (B), överförbarhet (C), precision (D) och publikationsbias (E) (idem). De 14 vetenskap-
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liga artiklarna som inkluderats i resultatet har analyserats och bearbetats för att kunna present-

eras i detta examensarbete. Tabell 1 presenteras också de exkluderade artiklar som efter ana-

lys inte innehöll inklusionskriterierna. Ordet feedback översattes till återkoppling trots att 

feedback även används i det svenska språket. Artiklarnas resultat analyserades och tre under-

rubriker identifierades. Dessa underrubriker yttrades då det gemensamma resultatet av artik-

larna pekade på resultat som passade till dessa rubriker och som ansågs betydelsefulla för 

studien. 

De kvantitativa studier som redovisat en kvalitetsutveckling efter en processförändring vid 

utförd intervention redovisas i tabell 2 och de kvalitativa studierna redovisas i tabell 3. En 

manifest analys av resultatet används i båda grenarna (Olsson & Sörensen, 2011, sida. 209-

210). I tabell 2 redovisas data i numeriska termer medan analysen av kvalitativa studier anses 

som ”mjuk data” och kan inte omskrivas till numeriska termer (Ejvegård, 2009, sida. 39). I 

tabell 3 redovisas teman som identifierats genom manifest inriktning. Forskaren sorterade 

artiklarnas innehåll utifrån likheter som presenteras i resultat.  

Etiska övervägande   

Examensarbetet följer Helsingforsdeklarationen (2014) enligt de etiska normer som främjar 

och säkerställer respekten för alla mänskliga individer och att skydda deras hälsa och rättig-

heter. “In medical research involving human subjects, the well-being of the individual re-

search subject must take precedence over all other interests” (id.). Forskaren ska vara kompe-

tent, neutral och ha vetenskaplig bärkraft som kan generera kunskap. Denna integrativa litte-

raturstudie redovisar tidigare publicerat resultat och inga nya försökspersoner har inkluderats i 

denna studie.  
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Resultat 

Resultatet i detta examensarbete har identifierat betydelsen av återkoppling till ambulansper-

sonal efter avslutat patientfall för personlig utveckling inom professionen och ur organisato-

risk kvalitetsutveckling genom analys av både kvantitativa och kvalitativa studier. De kvanti-

tativa studierna belyser vikten av återkoppling till ambulanspersonal i den prehospitala vården 

gällande kvalitetsförbättring. De kvalitativa studierna belyser ambulanspersonalens känslor 

och uppfattningar gällande återkoppling och dess betydelse. Fem av de kvantitativa artiklarna 

genomförde en intervention. Resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar som presenteras i 

tre olika kategorier nedan. Kategorierna var: frekvens av återkoppling och dess betydelse, 

återkoppling som verktyg för kvalitetsförbättring samt känslan vid utebliven återkoppling och 

ovisshet (figur 1). Dessa tre kategorier redovisas i löpande text. Kvalitetsutveckling och åter-

koppling samt känslan vid utebliven återkoppling presenteras också i tabeller. Vissa artiklar 

kan förekomma inom flera olika kategorier för att bestyrka resultatet.      

De inkluderade vetenskapliga artiklarna är genomförda i Sverige (n= 4), Skottland (n= 2), 

Belgien (n= 1), USA (n= 4), USA/Kanada (n= 1) och England (n= 2).   

 

    Figur 1.  Antal artiklar inom varje kategori. 
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Frekvens av återkoppling och dess betydelse   

Mock, Wrenn, Wright, Chadwick Eustis och Slovis (1997) redovisade ett resultat från den 

prehospitala sjukvården gällande återkoppling där forskarna observerade ambulanspersonal 

vid patientmöten och vid möten på akutmottagningen. Patienter och deras familjer gav åter-

koppling vid en fjärdedel av mötena. Den större delen av återkopplingen var positiv och en 

mindre del var negativ. En liten del var mixad återkoppling som innebar både positiv och ne-

gativ återkoppling. Akutpersonal gav återkoppling till ambulanspersonal vid en fjärdedel av 

mötena. Positiv återkoppling lämnades vid en femtedel av dessa möten och resterande åter-

koppling var negativ förutom en liten del som bestod av mixad återkoppling. Patienter som 

druckit alkohol hade större benägenhet att ge negativ återkoppling (idem). Att ökad frekvens 

av återkoppling kunde utveckla personalens profession samt att de kunde bli bättre på att ge 

rätt inriktad behandling överensstämmer med resultat även från andra inkluderade studier 

(Larsson & Engström, 2013; Siriwardena, Deborah, Essam, Togher, Davy, Spaight & Dewey, 

2014; Lyon, Clarke, Milligan & Clegg, 2011; Calle, Mpotos, Calle & Monsieurs, 2014; 

Persse, Key & Baldwin, 2002; O´Hara et al., 2015; Graham, Kumaravel & Stevenson, 2003; 

Choi, Tsai, McGillivray, Amedee, Sarafin & Silver, 2014 & Daudelin et al., 2010). 

O´Hara et al. (2015) identifierade att passiv återkoppling genom vägvalsalgoritmer var vanlig 

till ambulanspersonalen. Innebörden med denna återkoppling var att ambulanspersonalen 

skulle på lämpligast sätt bedöma rätt vägval inne på sjukhuset vid avlämnandet av patienter. 

Att ambulanspersonalen till exempel lämnade av patienten med endast en misstänkt fraktur på 

ortopeden och inte på medicinavdelningen. Det framgick att den passiva återkopplingen inte 

fungerade tillfredställande enligt vissa deltagare medan andra deltagare uttryckte sig positivt 

till denna återkoppling. 

Återkoppling som verktyg för kvalitetsförbättring 

Resultatet för denna kategori redovisas i text samt i tabell 2 nedan där studierna redovisas mer 

ingående.   

En interventionsstudie (Choi et al., 2014) där det genom återkoppling till ambulanspersonal 

skulle undersökas om omhändertagandet av patienter med misstänkt stroke förbättrades då 

tidigare studier visat att tiden, anamnesen och dokumentationen är viktig för dessa patienter. 

Det utvärderades om ett återkopplings-verktyg förbättrade förekomsten och kvaliteten på 

dokumentationen.  Forskarna kontrollerade genom randomisering patienter som blivit behand-

lade av ambulanspersonal och som hade en misstänkt stroke. Ett återkopplingsverktyg i form 

av en mall på tio frågor utvecklades som ambulanspersonalen skulle fylla i vid omhänderta-

gande av patienter som hade en misstänkt stroke. Mallen innehöll anamnesfrågor till patienten 

och kliniska åtgärder av personalen. Resultatet visade en klar förbättring i dokumentation och 

kliniska åtgärder av ambulanspersonalen och deras omhändertagande stämde nu bättre över-

rens med det statliga protokollet vid omhändertagande av denna patientkategori. Att resultatet 

visar positiva effekter efter att forskarna genomfört återkopplingsinterventioner av olika slag 

framkommer i flera studier (Daudelin et al., 2010; Lyon et al., 2011 & Siriwardena et al., 

2014).  
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Siriwardena et al. (2014) som i sin interventionsstudie ville förbättra brister som yttrats inom 

den prehospitala sjukvården vid omhändertagande av patienter med en befarad stroke eller 

hjärtinfarkt. Att upptäcka patienter som fått en hjärtinfarkt eller en stroke i ett tidigt skede 

hade potentialen att förbättra patientens upplevelse, förhindra dödsfall och reducera långsiktig 

ohälsa och handikapp. De inkluderade ambulansorganisationerna delades in i tolv grupper där 

forskarna sedan studerade utvecklingen inom gruppen. Frågeformulär, intervjuer, och doku-

ment analyserades. Återkoppling grundades på individprestations data och var tredje månad 

fick de olika grupperna återkoppling. Analysen av data visade en klar statistisk förbättring i 

behandlingen av patienter med hjärtinfarkt och stroke. Det som skilde grupperna var om de 

fått återkoppling eller inte och om återkopplingen skedde individuellt och/eller i grupp. De 

grupper som visade bäst resultat var de som fick återkoppling. Genom instruktioner och indi-

vidualiserad återkoppling, möjligheter till lärande och interaktion inom och mellan organisat-

ioner, hjälpte samarbetet för att uppnå sina mål med att förbättra vården av dessa patientkate-

gorier. Att återkoppling mellan organisationer kunde öka kvaliteten på vården stämmer över-

rens med flera forskare (Larsson et al., 2013; & O´Hara et al., 2015).  

Abelsson och Lindwall (2012) fann i sin intervjustudie att det fanns ett behov av att få reda på 

huruvida bedömningen och behandlingen av patienten var rätt utförd och att det var önskvärt 

med återkoppling. En viktig del av återkopplingen var att få avsluta patientfallet men också att 

det gav kunskap och erfarenhet. I studien menar man att inte få återkoppling ökade risk att 

felaktig bedömning och behandling av patienter fortsatte vidare till andra patienter. Det var 

önskvärt att få stöd från personal med högre utbildning och att återkoppling gavs rutinmässigt 

från läkare. 

Lyon et al. (2011) analyserade kvalitetsskillnaden av prehospital återupplivning efter målin-

riktad träning och återkoppling inom hjärt- och lungräddning (HLR). Forskarna kontrollerade 

genom en programvara utförandet av HLR på patienter med hjärtstillestånd före och efter in-

terventionen. Programvaran beräknade tiden då sjukvårdarens händer var på patientens bröst, 

tiden som ägnades till bröstkomprimering och tiden till elstötsintervall. Det noterades också 

om hjärtrytmen erkändes av defibrillatorn automatiskt eller om det var av personalen som 

analyserade hjärtrytmen. Efter återkoppling och utbildning syntes en signifikant positiv effekt 

på HLR. Målinriktad HLR-träning och återkoppling hade en positiv inverkan på kvaliteten av 

HLR. I en annan studie (Calle et al., 2014) undersöktes användandet av halv-automatiska de-

fibrillatorer. Det var väsentligt med återkoppling till ambulanspersonalen gällande analyse-

ringen av AED defibrillatorer (automated external defibrillator) som i vissa fall kunde analy-

sera att det fanns en defibrillerbar rytm felaktigt. Om personalen hade kunskap om detta och 

själva kunde analysera rytmen kunde HLR bli kontinuerligare utan onödigt avbrott för en 

elektrisk uppladdning av AED. En elektrisk stöt i onödan resulterar i uppehåll av HLR utan 

positiv effekt.  

Daudelin et al. (2010) tittade på kvaliteten av utförd och tolkad EKG (elektrokardiografi). 

Forskarna genomförden en återkopplingsintervention och mätte prestation före och efter in-

terventionen. Forskarna skräddarsydde målinriktade utbildningar som baserades på dåligt ut-

förd och tolkad EKG. Återkoppling ökade den prehospital EKG-tolkningen och utförandekva-

liteten förbättrades. Forskarna uppmätte en signifikant förbättring vid upptäckande av patolo-



12 
 

giska EKG för patientgrupperna med akut kranskärlssjukdom och de med ST-höjningsinfarkt. 

En studie av Hostler et al. (2011) stämde överrens med flera forskares resultat (Lyon et al., 

2011; & Calle et al., 2014) att målinriktad utbildning och återkoppling vid HLR i prehospital 

miljö till ambulanspersonal förbättrade kvaliteten på HLR. Hostler et al. (2011) visade att 

trots förbättring i kvaliteten av HLR så den bättre stämde överrens med riktlinjerna som fanns 

ökade inte överlevnaden efter ett hjärtstopp utanför sjukhuset.  

   Tabell 2. Återkoppling som verktyg för kvalitetsförbättring 

Författare  

Årtal 

Land Frågeställning Antal 

n= 

Före intervention  Efter intervention  

Choi et 

al. 2014 

USA Förbättrande pre-

station av ambu-

lanspersonal efter 

återkoppling från 

sjukhus  

1176 

patienter  

Overall score  

5.31 

Overall score 

6,42 (P<0.001) 

Daudelin 

et al. 

2010 

USA Förbättring av am-

bulanspersonalens 

prestation efter 

återkoppling 

6994 

patienter  

Ambulansutfört EKG 

76% 

ST-höjning upptäckt 

77% 

Aspirin administrat-

ion 75% 

Dörr till bal-

longsträngning <90 

min. 27% 

Ambulansutfört EKG 

93% p=<0.0001 

ST-höjning upptäckt 

99% p=<0.0001 

Aspirin administration 

82% p=0.001 

Dörr till ballongspräng-

ning <90 min. 67% 

p=0.006 

Graham 

et al.  

2003 

Skottland  Förändring i proce-

durutförandet av 

paramedics under 

en femårsperiod  

6600 

patienter  

Tid hos patienten vid 

larm 37.2% 

Intravenös nålsätt-

ning 25.1% 

Oxygen administrat-

ion 50.4% 

Endotrakeal intubat-

ion 2.7% 

 

Tid hos patient vid larm 

28.1% p<0.001 

Intravenös nålsättning 

13.5% p<0.001 

Oxygen administration 

68.4% p<0.001 

Endotrakeal intubation 

0.6% p<0.001 

 

Lyon et 

al.  

2011 

Skottland  Om återkoppling 

till ambulansperso-

nal förbättrar kvali-

teten av HLR  

111 pati-

enter  

Hand –on-chest 

73.0% 

Median time to shock 

20.25 s. 

Automatic rhythm 

recognition 50% 

Hand-on-chest 79.3 % 

p=0.007 

Median time to shock 

13.45 s. p=0.006 

Automatic rhythm 

recognition 28.6% 

p=0.03 

Siriwar-

dena et 

al.  

2014 

England  Förbättring av am-

bulanspersonalens 

omhändertagande 

av hjärtinfarkts- och 

strokepatienter vid 

införande av ett 

behandlingsproto-

koll 

44819 

patienter  

Akut hjärtinfarkt 43% 

Stroke 83% 

Akut hjärtinfarkt 79% 

Stroke 96% 
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Känslan vid utebliven återkoppling och ovisshet     

Resultatet för denna kategori redovisas i text samt i tabell 3 nedan där studierna redovisas 

utifrån likheter som identifierats.   

En intervjustudie (Larsson et al., 2013) vars syfte var att beskriva ambulanssjuksköterskors 

upplevelse vid omvårdnad av patienter med hjärtstillestånd. Resultatet visade bland annat att 

personalen tyckte att det var viktigt med träning inom hjärt- och lungräddning. Vidare visade 

resultatet att det var viktigt att få reflektera och utvärdera sin insats. När personalen reflekte-

rade tillsammans med sina kollegor låg fokus på känslor och materialistiska frågor så att de 

vid framtida omvårdnad kunde förbättras. Uppföljning av patienter med hjärtstillestånd var 

bristfällig och de fick sällan reda på utgången för patienten. Deltagarna borde inte behöva 

gissa sig till patientutgången eller till kvaliteten på arbetsinsatsen. Uppföljning var viktigt 

inom den prehospitala omvårdnaden och mer återkoppling skulle utveckla kompetensen i ar-

betsgruppen. Det verkar finnas negativa effekter av utebliven återkoppling. Ambulansperso-

nalen arbetar självständigt utanför sjukhus utan tillgång till support. Återkoppling om utförd 

behandlingen var viktigt för att inte fortsätta med samma behandling till andra patienter i lik-

nande situationer om ett dåligt beslut gjorts i tidigare patientfall, detta stämmer överrens med 

flera studier (Abelsson et al., 2012; Brink, Bäck-Pettersson & Sernert, 2011). Att behöva gissa 

sig till rätt behandling och rädslan för att behandlingen var felinriktad stöds av resultatet från 

O´Hara et al. (2015) som i sitt resultat identifierade vikten av kommunikation och återkopp-

ling till personalen. Ambulanspersonal arbetar isolerat i jämförelse med sjukhuspersonal och 

då måste ambulanspersonalen ta viktiga beslut utan tillgång till andras åsikter. Risken finns att 

besluten grundas på bristfällig kunskap om eventuella medicinska behandlingsalternativ vid 

patientfall med diffusa åkommor när beslutsstödet är begränsat. Personalen var orolig för att 

tidigare behandlingsbeslut var fel då återkoppling uteblev. De fick inget svar på om deras be-

handling var rätt eller fel utförd. Det var brist på återkoppling gällande bedömning då patien-

ter lämnades i hemmet och om detta var rätt eller fel beslutat. Brist på konstruktiv återkopp-

ling och informationsdelning gjorde att organisationen fylldes med negativ stämning. Be-

gränsningar inom återkoppling representerade en barriär till det individuella och det organisa-

toriska lärandet, kvalitetsförbättring inom organisationen komplicerades. Ambulanspersona-

len uppmuntrades använda de existerade inrapporterings- och återkopplingsmekanismer men 

trots detta uteblev återkoppling. Att få bekräftelse huruvida behandling till patienterna stämde 

överrens med de riktlinjerna och lagar som fanns var viktig för att inte känna oro stämmer 

överrens med Nordén, Hult och Enström (2013).    

Att sekretess kunde bidra till bristen på återkoppling ses i studierna av Larsson et al. (2013) 

och Nordén et al. (2013). I studien av Nordén et al. (2013) fann forskarna att deltagarna upp-

levde en organisatorisk faktor till brist på återkoppling vid sidan av de rådande lagarna.      
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Tabell 3. Känslan vid utbliven återkoppling och ovisshet   

Författare 

Årtal 

Land Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori  

Abelsson 

et al. 2012 

Sverige  Återkoppling gav kunskap och 

erfarenhet som kunde vara till 

fördel vid nästa liknande patient-

fall 

Återkoppling 

gav kunskap 

och erfarenhet 

Erhållen 

återkoppling  

Positiv effekt 

av återkoppling  

- Ökad kunskap 

Att inte erhålla återkoppling 

kunde göra att ambulanspersona-

len fortsatte med samma felaktiga 

behandling till andra patienter  

Fortsatt felkatig 

behandling vid 

utebliven åter-

koppling  

Utebliven på 

återkoppling  

Negativ effekt 

av att inte få 

återkoppling  

- Okunskap  

Brink et 

al. 2011 

Sverige  Återkoppling gav kunskap och 

erfarenhet som kunde användas 

vid andra patientfall 

Återkoppling 

gav kunskap 

och erfarenhet 

Erhållen 

återkoppling  

Positiv effekt 

av att få åter-

koppling  

- Ökad kunskap 

Det var en trygghet i att få erkän-

nande av andra deltagare att ens 

behandling hade varit rätt.   

Återkoppling 

gav trygghet  

Erhållen 

återkoppling  

Positiv effekt 

av att få åter-

koppling  

- Ökad trygghet  

Larsson et 

al. 2013 

Sverige Deltagarna tyckte att de inte 

skulle behöva gissa sig till rätt 

beslut på grund av brist på åter-

koppling  

Gissa rätt be-

handling vid 

utebliven åter-

koppling  

Utebliven 

återkoppling  

Negativ effekt 

av att inte få 

återkoppling 

- Okunskap  

Det ansågs nödvändigt med en 

enkel återkopplingsprocedur inom 

den prehospitala sjukvården för 

att kunna utveckla kompetensen 

inom personalen  

Ökad kompen-

tens genom 

återkoppling  

Erhållen 

återkoppling  

Positiv effekt 

av återkoppling  

- Ökad kunskap 

”På grund av sekretessen får vi 

gissa oss fram till våra beslut” 

Gissa sig fram  Utebliven 

återkoppling  

Negativ effekt 

av att inte få 

återkoppling 

Nordén et 

al. 2013 

Sverige Deltagarna vill ha återkoppling 

för att försäkra sig om att de hade 

agerat laglydigt vid vårdande av 

barn.  

Återkoppling 

för att få bekräf-

telse  

Erhållen 

återkoppling  

Positiv effekt 

av återkoppling 

- Ökad trygghet 

Återkoppling hindrades på grund 

av lagar och organisatoriska fak-

torer  

Lagar och orga-

nisation   

Utebliven 

återkoppling  

Brist på åter-

koppling 

- Lagar och 

organisatorisk 

faktor 

O´Hara et 

al. 2013 

Eng-

land  

Bristen på rutin och konstruktiv 

återkoppling på kliniska beslut 

gav känslan begränsad möjlighet 

till att reflektera och ta lärdom av 

sina beslut 

Utebliven åter-

koppling be-

gränsar möjlig-

het till lärdom 

Utebliven 

återkoppling  

Negativ effekt 

av att inte få 

återkoppling 

- Okunskap 

”Jag är orolig att några av mina 

beslut eftersom att vi aldrig får 

återkoppling huruvida vi har gjort 

rätt beslut i att lämna patienten 

hemma eller ta med till sjukhuset 

eller huruvida behandlingen av 

patienter var rätt” 

Orolig för fel-

aktigt beslut vid 

utebliven åter-

koppling  

Utebliven 

återkoppling 

Negativ effekt 

av att inte få 

återkoppling 

- Okunskap  

Genom att inte ha konstruktiv 

återkoppling och informations-

givning kunde arbetsgruppen 

fyllas med negativ stämning och 

en känsla av sårbarhet 

Negativ stäm-

ning vid utebli-

ven återkopp-

ling  

Utebliven 

återkoppling  

Negativ effekt 

av att inte få 

återkoppling 

- Sårbarhet 
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Diskussion 

Syftet med detta examensarbeta var att undersöka betydelsen av återkoppling till ambulans-

personal efter avslutat patientfall för personlig utveckling inom professionen och ur organisa-

torisk kvalitetsutveckling. Att ge återkoppling i form av interventioner förbättrade omhänder-

tagandet av patienterna prehospitalt. Att inte få återkoppling kunde vara en psykisk belastning 

då ambulanspersonalen i vissa fall vara oroliga över deras arbetsinsats, då de inte fick åter-

koppling upplevde vissa i personalen att de fick gissa sig fram till vilken behandling som pati-

enten behövde, detta framkom i flera av de granskade studierna.   

Resultatdiskussion  

   Återkoppling och kommunikation 

Detta examensarbete visar att det inte bara är den individuella utvecklingen gällande kunskap 

och erfarenhet hos ambulanspersonal som har nytta av återkoppling gällande behandling och 

omvårdnad. Det är också patienterna som i nästa steg påverkas positivt genom ambulansper-

sonal som fått ökad kunskap gällande rådande behandlings- och omvårdnadsrutiner. 

Det verkar vara väsentligt för personal inom prehospital/ambulanssjukvård att få återkoppling 

då det förefaller finnas en positiv inverkan på kunskaps- och kvalitetsförbättring. En jämfö-

relse mellan Lavoie et al. (2009) och Mock et al. (1997) indikerar att problemet med bristande 

återkoppling har kvarstått under en längre tidsperiod avseende återkopplingens roll i kun-

skaps- och kvalitetsförbättringsarbetet. En vidare jämförelse mellan dessa två studier indikerar 

på en brist gällande återkoppling inom både ambulanssjukvården och sjukvården på akutmot-

tagningar. Studierna genomförda av Abelsson et al. (2012) och Mock et al. (1997) stämmer 

överrens med en studie av Johnson, Cohn och Bakas (2011) som visade att sjuksköterskor 

generellt är oroliga över bristen på återkoppling oavsett inom vilket instans på sjukhuset de 

tjänstgjorde. Oron var främst över att om de behandlingsresultat och omvårdnadsprestationer-

na som de genomfört var fel skulle de kunna fortsätta med samma felaktiga förfarande på 

andra patienter.  

Johnston et al. (2011) fann i sitt resultat att sjukvårdspersonal som inte arbetade på ambulan-

sen men som tjänstgjorde utanför sjukhuset också såg ett behov av återkoppling. Vid frågan 

om hur ofta det ska finnas en utvärdering inom gruppens prestationsförmåga visade en tredje-

del av deltagarna att de ville ha en sådan årligen, detta var den största gruppen vid frågeställ-

ningarna och den minsta gruppen var de som ville ha utvärdering en gång i månaden. Delta-

garna uttrycke sig positivt till återkopplingssessionerna och att detta skulle kunna öka grup-

pens kapacitet och kvalitet. Återkopplingssessioner tillsammans kunde ge en potentiell positiv 

effekt på gemensamma mål, förbättra kulturen och attityderna inom gruppen enligt deltagarna.  

Enligt O´Hara et al. (2015) uttryckte ambulanspersonal oro över den existerande användning-

en av rapporterings- och återkopplingsmekanismer. Trots organisatoriska insatser för att upp-

muntra incidentrapporteringen upplevdes en känsla av tvetydighet när de inte fick återkopp-

ling för den rapportering som gjorts och att de blev ignorerade. Forskaren till detta examens-

arbete tror att om det finns ett återkopplings- och inrapporteringssystem kan det kanske utåt 
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sett ge tillförlitlighet men då det inte fungerar i realiteten skulle det kunna bidra till negativ 

stämning och att personal och chefer inte litar på varandra. Om detta yttrar sig som negativitet 

i personalgruppen kan det kanske vidare leda till att personalen inte känner sig sedd vilket kan 

ge psykiska påfrestningar som senare kan vara en bidragande faktor till utbrändhet, vilket 

Mock et al. (1997) diskuterar i sin studie.  

Vidare diskuterar Mock et al. (1997) att en upplevd brist på erkännande av den utförda ar-

betsuppgiften skulle kunna bidra till utbrändhet av ambulanspersonal och vidare påverka kva-

liteten vid omvårdnaden av patienter. Att inte känna sig erkänd och dåligt behandlad som till 

exempel att inte erhålla återkoppling var en av stressorerna som kunde leda till utbrändhet. En 

annan faktor som skulle kunna tänkas bidra till stress är att personalen upplever att de är 

tvungna att gissa sig till rätt beslut då återkoppling inte rutinmässigt existerar, vilket även Lar-

sson et al. (2013) fann i sin studie. Att behöva gissa sig till rätt beslut i sin behandling kan 

härledas till O´Hara et al. (2015) som menar att det i vissa situationer fanns en risk att behand-

lingen endast baserades på partiell kunskap. Forskaren till detta examensarbete ser detta som 

en röd tråd i ljuset av brist på återkoppling som olika led i slutändan skulle kunna bidra till 

stressad personal inom ambulanssjukvården, i många fall har ambulanspersonal protokoll att 

följa vid behandling av vissa patientfall vilket kan underlätta behandlingen. De patienter som 

hamnar utanför dessa protokoll tror forskaren att det är viktigt med ambulanspersonal som har 

erfarenhet och bred kunskap för att kunna behandla dessa patienter.    

Brown, Gough och Simonds (1996) menar i sin studie att ambulanspersonalen hade tillräcklig 

kunskap för att bedöma patienter med ryggmärgsskador, dock ansåg forskarna att ambulans-

personalen borde följa upp dessa patienter och få direkt återkoppling för ökad kunskap. Samt-

liga vetenskapliga artiklar under rubriken återkoppling som verktyg för kvalitetsförbättring i 

resultat på denna integrativa litteraturstudie visade att återkoppling var en bra modell för ökad 

kunskapen hos ambulanspersonalen. Jönsson och Fridlund (2012) såg att det fanns en tendens 

till att det skedde en underprioritering av patienter där en sjuksköterska hade träffat patienten 

först. Det fanns också en variation i patientprioritering mellan ambulansorganisationen och 

akutmottagningarna. Forskarna föreslog återkoppling som en metod för att förbättra denna 

patientsäkerhet vid prioritering av patienter. Att återkoppling är en bra metod för att förbättra 

patientsäkerhet stämmer överrens med resultatet i denna integrativa litteraturstudie. Att åter-

koppling mellan organisationer kan vara en bra modell för att förbättra kvaliteten av sjukvår-

den stämmer överrens med flera forskare (Larsson et al., 2013; & O´Hara et al., 2015). Ver-

beek van Noord, Wagner, van Dyck, Twisk och Bruijne (2013) ansåg bland annat att åter-

koppling var en viktig komponent för att förbättra patientsäkerheten.   

Eliseo, Murray, White, Dyer, Mitchell och Fernandez (2012) menade att arbeta prehospitalt 

kan var ett farligt för den egna säkerheten. Återkoppling var en bra metod för att förbättra 

säkerheten bland personalen då de deltagare som fått återkoppling om säkert arbete hade 

störst benägenhet att arbeta utifrån denna modell. Resultatet i denna litteraturstudie kan peka 

på att både patientsäkerheten och den egna säkerheten kan ha nytta av återkoppling.     

En studie (Mencl, Wilber, Frey, Zalewski, Maiers & Bhalla, 2012) där forskarna bedömde 

EKG-tolkning utförda av ambulanspersonal såg de att identifieringen av olika patologiska ST-
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höjnings EKG var bristfällig. Forskarna föreslog att fokus borde ligga på träning och åter-

koppling vid EKG-tolkning för att förbättra resultatet. De förslog också att vidare studier kan 

utföras som inriktar sig på att hitta det bästa sättet att förbättra EKG-tolkningsresultaten. Dau-

delin et al. (2010) fann i sin studie att återkoppling till ambulanspersonal ökade identifiering-

en av ST-höjningsinfarkter vid EKG-tolkning. Detta resultat borde kunna föras över till andra 

patologiska EKG där en tidig identifiering prehospitalt vore till fördel för patienten. Att mål-

inriktad utbildning och återkoppling ökade kvalitet på sjukvården stämmer överrens med re-

sultatet i denna integrativa litteraturstudie.      

   Hinder för återkoppling  

O´Hara et al. (2015) beskriver i sin studie att när ett existerande återkopplingssystem inte fun-

gerar i realiteten kan det tänkas att det är de rådande lagar och sekretessbestämmelser som 

sätter stopp för återkoppling till ambulanspersonal. Detta tror forskaren till detta examensar-

bete kan vara en anledning till om det inte finns någon bra rutin för återkoppling inom ambu-

lanssjukvården i Sverige. Författaren tror vidare att det skulle kunna vara att de lagar och reg-

ler som styr sjukvårdens handlande och att dessa lagar kanske förhindrar förekomsten av åter-

koppling och rädsla för att bryta mot lagar som rör till exempel sekretess och dess konsekven-

ser tror författaren kan göra att personalen avstår från återkoppling i ett lärande ändamål Upp-

levelsen att sekretess hindrar återkoppling till ambulanspersonal stöds av Larsson et al. (2013) 

och Nordén et al. (2013). Författaren till detta arbete tror att sekretessen också påverkar chefer 

inom sjukvården, då sekretess inom sjukvården stöds av lagar tror författaren att chefer kan 

vara rädda för att bryta mot denna lag och att det är därför återkoppling uteblir.    

I Mock et al. (1997) diskuterar författarna att från ett utbildningsperspektiv är både negativ 

och positiv återkoppling viktigt. Att få direkt återkoppling kan vara med känslomässigt laddat 

än återkoppling som är strukturerad och organiserad. Då akutläkarna och ledningsläkarna har 

en viktig roll i den prehospitala sjukvården borde de sträva efter att ge mer regelbunden kon-

struktiv återkoppling till ambulanspersonal. Författaren till denna litteraturstudie tror att den 

rådande personalsituationen inom svensk sjukvård skulle kunna vara bidragande till bristen på 

återkoppling då sjukvården har svårt att behålla sjukvårdspersonal. En frekvent ökning av 

stafettdoktorer gör att personalgrupperna inte hinner skapa en relation till varandra. Författa-

ren tror att på grund av läkarnas korta kontrakt gör att de inte hinner uppfatta de brister som 

kanske existerar och ser de områden där det finns behov av återkoppling till ambulansperso-

nal. 

Författaren anser att på grund av rädsla för patientsekretessen och dess lagar kan en stor del 

av den individuella utvecklingen hamna på det egna ansvaret, personen måste kanske själv 

söka i litteratur och sedan utvärdera om denna haft rätt inriktning i sin behandling eller inte. 

Författaren tror att rädslan baseras på att eventuella lagöverträdelser då patientuppgifter läcker 

ut och en tredje part kan identifiera patienten utifrån dessa uppgifter, rädslan att då bli upp-

sagd eller anmäld tror författaren ligger till grund för denna rädsla. En annan anledning till 

bristen på återkoppling tror författaren skulle kunna vara att det inte finns någon rutin för 

detta inom organisationen, tidsbrist och/eller dåligt intresse. Kanske är det lättare att få åter-



18 
 

koppling på mindre orter då det är lite personal och det skapas lättare långvariga relationer 

mellan personalen vilket kan underlätta återkopplingen.  

KASAM som består av de tre komponenterna, Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet 

ser författaren att återkoppling till ambulanspersonal skulle kunna förstärka KASAM då åter-

koppling kan underlätta ett arbete mot det gemensamma målet som eftersträvas. Att få åter-

koppling tror författaren kan bättre begriplighet och meningsfullhet vilket gör att ambulans-

personalen kan få det lättare med hanterbarhet av patienten ute i den prehospitala miljön. Vi-

dare så kan ett hermeneutiskt förhållningssätt vid återkoppling och diskussion skapa möjlig-

heter för att tillgodogöra sig ny kunskap som kan leda till ett bättre omhändertagande av pati-

enter.    

Metod diskussion 

I denna integrativa litteraturstudie har författaren fokuserat på artiklar som kunde besvara 

syftet med detta examensarbete. Författaren har använt en integrativ litteraturstudie som me-

tod vilket ger en övergripande bild över problemet som inte begränsar sig till länder och ger 

en bra översikt över tid. Bristen med denna integrativa litteraturstudie är att den inte tillför 

någon ny intervention i forskningsområdet dock belyses problemområdet vilket kan motivera 

till vidare forskning.  

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl, det fanns inte mycket forsk-

ning inom detta område vilket gjorde att författaren endast fick ett fåtal artiklar att välja mel-

lan. En manuell sökning i de inkluderade vetenskapliga artiklarnas referenser utfördes men 

inget nytt material identifierades som kunde tillföra arbetet någon ytterligare viktig informat-

ion. Nackdelen med det låga antalet inkluderade artiklar kan vara att det är för litet mångfald 

av artiklar som berör särskilt den prehospitala vården. En äldre artikel från 1997 som inklude-

rades i denna integrativa litteraturstudie gjorde att en jämförelse över tid kunde identifieras. 

Denna artikel ansågs intressant och väsentlig för studien och inkluderades. Nackdelen med 

denna artikel kan vara åldern men då den ansågs väsentligt förbisågs detta. Artikeln styrkte att 

problemet bestod över tid och detta ansågs viktigt för studien. Att det inte gjordes någon be-

gräsning av länder i artikelsökningen gjorde att fokusområdet vart globalt. Detta kan göra att 

arbetet vart för omfattande och ingen slutsats inom vissa landsgränser kan göras. Dock tror 

författaren att detta är ett världsomfattande fenomen och en global synvinkel är väsentligt. Ett 

hinder för att begränsa sökningarna till visa delar av världen var fåtalet publicerade artiklar 

inom området. Att välja endast kvalitativa eller kvantitativa studier i detta examensarbete var 

inte möjligt då det var för lite artiklar inom detta område. Fördelen med en blandning av stu-

dier är att objektiva mätningar och subjektiva upplevelser kunde svara på syftet.        

De inkluderade vetenskapliga artiklarna anser författaren var väl utförda, den artikel som fick 

medelhögt resultat utifrån granskningsmallen fick detta då författaren ansåg att bortfallet var 

för stort för att artikeln skulle klassificeras som hög kvalitet. De artiklar som författaren ansåg 

vara mycket relevanta för denna litteraturstudie var de artiklar som innehöll en intervention då 

man kunde se skillnad mellan före och efter intervention och då se återkopplingens betydelse.  
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Konklusion  

Återkoppling till ambulanssjukvården var positiv för den individuella utvecklingen och uti-

från litteraturstudiens resultat är det rimligt att anta att det bidrar till en ökad kvalitet avseende 

prehospital sjukvård. Återkoppling borde ses som en självklarhet i ambulanssjukvården som 

ytterligare skulle kunna förbättra utvecklingen av denna sjukvård och bli mer som en förläng-

ning av sjukhuset ut till samhället där personal från sjukhuset kan styra behandlingen genom 

återkoppling till ambulanspersonal.  

Fortsatt forskning  

Vidare studier för att se om det är någon skillnad mellan negativ och positiv återkoppling 

skulle vara av fördel (Lavoie et al., 2009). Studier som belyser negativa effekter med åter-

koppling efter avslutat patientfall skulle vara fördelaktigt, vad skulle då konsekvensen vara av 

att ha återkoppling. Det är författarens uppfattning att det är fördelaktigt att använda återkopp-

ling som utbildningsmetod och vidare forskning inom detta område är önskvärt. 
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Bilaga 1 

Författare, år, land   Syfte Metod/Design  Huvudresultat  Kvalitet  

Abelsson, A., & 

Lindwall, L. (2012) 

Sverige 

Syftet med studien var att besk-

riva specialistambulanssjukskö-

terskors uppfattningar om be-

dömningen av patienter som 

exponerats för svåra trauman. 

I en studie med fenomenologisk ansats inter-

vjuades 15 ambulansspecialist sjuksköterskor 

som hade minst 2,5 års erfarenhet av ambulans-

sjukvård. Studien utfördes i Sverige 

Resultatet visade att det fanns ett behov av att få 

reda på huruvida bedömningen och behandlingen 

av patienten var rätt utförd och det framgick i 

intervjuerna att det var önskvärt med återkopp-

ling. Deltagarna menade att en del av att få åter-

koppling var att få avsluta patientfallet men 

också att återkoppling gav kunskap och erfaren-

het. Att inte få återkoppling kunde leda till att 

det fanns en risk att felaktig bedömning och be-

handling av patienter fortsatte vidare till andra 

patienter. Det var önskvärt att få support från 

personal med högre utbildning och att återkopp-

ling gavs rutinmässigt från prehospitalt tränade 

doktorer. 

Hög   

Brink, P., Bäck-

Pettersson, S., & 

Sernert, N. (2011) 

Sverige.  

Syftet var att utvärdera upplevel-

sen av grupphandledning och att 

utforska dess inverkan på perso-

nalens professionella utveckling. 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes på en 

fokusgrupp genom ledda gruppträffar (n = 10) 

I kategorien Group supervision affects partici-

pants’ values and 

Attitudes fann forskarna att deltagarna tyckte att 

genom återkoppling och erkännande kände del-

tagarna att de var förberedda och trygga med att 

förändra attityder och beteende i relation till 

både patienter och kollegor. Genom att alla fick 

prata om patientrelaterade områden kände delta-

garna att de fann trygghet i att få bekräftelsen av 

andra deltagare att de hade behandlad och tagit 

hand om en patient på rätt sätt. 

Medel-

hög  
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Calle, P. A., Mpotos, 

N., Calle, S., & 

Monsieurs, K. G. 

(2014) 

Belgien. 

Syftet med denna studie var att 

bedöma precisionen av AED 

(automated external defibrilla-

tor) i den prehospitala intervent-

ionen. Typen av AED som an-

vändes hette RAA. Två läkare 

analyserade rytmerna individu-

ellt. Vid oense fick en tredje 

läkare avgöra analysen.    

Kvantitativ observationsstudie. AED defibrilla-

torerna av sorten RAA analyserades efter be-

handling av 837 rytmanalyseringar. För varje 

rytmanalys som bedömdes vara felaktig letade 

författarna efter orsaksfaktorer och beräknade 

effekten på resultatet av detta.  

Vid 148 defibrillerbara episoder var 23 (16%) 

inte erkända av RAA på grund av externa arte-

fakter. I sex av fallen utelämnades eller fördröj-

des den elektriska chocken och bedömdes vara 

av klinisk relevans med analysen: överlevnad 

med några neurologiska förluster, död utan att 

återfå medvetande och ingen restaurering av 

spontan cirkulation. Av 689 icke-defibrillerbara 

episoder beslutade RAA som defibrilleringsbara 

vid 25 (4%) av gångerna.    

Hög  

Choi, B., Tsai, D., 

McGillivray, C. G., 

Amedee, C., Sarafin, 

J-A., & Silver, B. 

(2014) 

USA.  

 

Syftet var att genom återkopp-

ling till ambulanspersonal se om 

det förbättrade omhändertagan-

det av patienter med misstänkt 

stroke då tiden, anamnesen och 

dokumentation är mycket viktigt 

för dessa patienter 

En randomiserad retrospektiv studie med kvan-

titativ ansats. Intervention genomfördes för att 

bedöma förbättring över tid genom att jämföra 

ambulanspersonalens omvårdnadsinsatser med 

ett protokoll på omvårdnadsåtgärders vid dessa 

patientfall.   

Efter att mallen skickades ut sågs en klar förbätt-

ring i dokumentation och kliniska åtgärder av 

ambulanspersonalen och deras omhändertagande 

stämde nu bättre överrens med det statliga proto-

kollet vid omhändertagande av denna patientka-

tegori. 

Hög  



25 
 

Daudelin, D. H., 

Sayah, A. J., Kwong, 

M., Restuccia, M. 

C., Porcaro, W. A., 

Ruthazer, R., … 

Selker, H. P. (2010)  

USA. 

Primära målet med studien var 

att förbättra patientvården med 

evidensbaserade metoder vid 

prehospital vård av patienter 

med möjlig akut kranskärls-

syndrom (ACS) och ST-

höjningshjärtinfarkt (STEMI), 

inklusive utförande och tolkning 

av prehospital 12-avlednings 

elektrokardiogram (PH-EKG) 

samt aspirin administrering.  

En Kvasi-experimentellstudie för att förbättra 

det prehospitala EKG utförandet med hjälp av 

återkoppling och kvalitetsförbättrande inter-

ventioner i två olika städer. Alla patienter 30 år 

eller äldre, som ringde 911 med eventuell ACS 

var inkluderade i studien. Totalt var det 6994 

patienter som inkluderades: 1589 av dessa pati-

enter behandlades under en period utan åter-

koppling och 5405 av dessa patienter inklude-

rades när det var en interventionsperiod med 

återkoppling och kvalitetsförbättrande insatser.  

Återkoppling och kvalitetsutveckling ökade den 

prehospital EKG-tolknings och utförandekvali-

teten för patienter med akut kranskärlssjukdom 

från 76% till 93% (P0.0001) och för patienter 

med ST-höjningsinfarkt från 77% till 99% 

(P0.0001). Aspirin administration ökade från 

75% till 82% (P0.001), men median totaltid för 

akutsjukvårdens körtid förblivit densamma på 22 

minuter. Andelen patienter med dörr-till-

ballongsprängnings tider inom 90 minuter ökade 

från 27 % till 67% (P0.006). 

 

Hög  

Graham, C. C., Ku-

maravel, M., & Ste-

venson, J. (2003) 

Skottland  

 

Syftet med studien var att avgöra 

intervallet och antalet procedurer 

som omfattar en paramedics 

arbetsuppgift och huruvida de 

utför dessa i överrenstämmande 

med standard proceduren 

En femårig observationsstudie av patienter om-

händertagna av paramedics. Data samlades in 

på alla procedurer som genomförs i prehospital 

området. En enda utredare beslutade om varje 

procedur utfördes i enlighet med standardruti-

ner mot bakgrund av tillgänglig information. 

Patientrapporten som skrevs vid patientfallen 

låg som grund till ett återkopplingssystem som 

ambulanspersonalen erhöll. Data från 6600 

patienter samlades.  

 

Resultatet visade att användandet av syrgas till 

patienter ökade. Tiden spenderad där patienten 

hämtades kortades ned. Paramedics anlade ett 

lägre antal intravenösa nålar under denna 

femårsperiod. En minskning av procedurer under 

studien sågs också vid intubation, defibrillation 

och hjärt- och lungräddning under de fem åren. 

Ökad erfarenhet kan ha gjort att intervallet av 

vissa behandlingsprocedurer minskade och detta 

kan eventuellt bero på återkopplingen som am-

bulanspersonalen erhöll som påverkade besluts-

fattandet.  

 

Hög  
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Hostler, D., Everson-

Stewart, S., Rea, T. 

D., Stiell, I. G., 

Callaway, C. W., 

Kudenchuk, P. J., ... 

Nichol, G. (2011) 

USA och Kanada.   

Syftet var att undersöka 

huruvida realtids- audio och vi-

sual återkoppling under hjärt- 

och lungräddning utanför sjuk-

huset ökade antalet patienter 

som återfick spontan cirkulation. 

Studien inkluderade 1586 patienter som fått 

hjärtstopp utanför sjukhuset inkluderades i stu-

dien. 771 fick behandling utan återkoppling till 

ambulanspersonal och 815 patienter fick be-

handling av ambulanspersonal som erhöll åter-

koppling via en defibrillator med en monitor 

under pågående HLR. Monitorn visade bland 

annat utförandet av kompressionsdjup och has-

tighet av HLR. 

Resultat visade ingen skillnad i återkomst av 

spontan cirkulation hos patienterna gällande om 

ambulanspersonalen fått återkoppling eller inte. 

Dock gjorde återkopplingssystemet att utföran-

det av HLR stämde bättre överrens med riktlin-

jerna men utan effekt på patienters överlevnad.    

Hög  

Larsson, R., & Eng-

ström, Å. (2013) 

Sverige.  

 

Syftet med studien var att besk-

riva ambulanssjuksköterskors 

upplevelse vid omvårdnad av 

patienter med hjärtstillestånd. 

Data samlades genom intervjuer som sedan 

analyserades med hjälp av en kvalitativ tema-

tisk innehållsanalys. Det var sju stycken ambu-

lanssjuksköterskor med en vidareutbildning 

inom prehospital omvårdnad som inkluderades 

i studien 

Personalen tyckte att det var viktigt med träning 

inom hjärt- och lungräddning och att det var vik-

tigt att få reflektera och utvärdera ens insats och 

när det reflekterades tillsammans med sin kol-

lega låg fokus på känslor och materialistiska 

frågor så att framtida omvårdnad av andra pati-

enter kunde förbättras. Enligt deltagarna var upp-

följning efter omvårdand av en patient med 

hjärtstillestånd bristfällig och de fick sällan reda 

på hur det gick för patienten. 

Medel 

hög  
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Lyon, R. M., Clarke, 

S., Milligan, D., & 

Clegg, G. R. (2011)  

Skottland  

Denna studie syftade till att ana-

lysera effekterna på målinriktad 

träning och återkoppling inom 

hjärt- och lungräddning och in-

verkan på kvaliteten vid prehos-

pital återupplivning. 

En retrospektiv kvantitativ observationsstudie 

med intervention för att bedöma förbättring 

över tid.  

Forskarna gjorde 111 analyser av HLR och me-

deltiden med händerna på patients bröst förbätt-

rades avsevärt efter återkoppling och målinriktad 

träning (73.0 % jämfört med 79.3 %). Resultatet 

visade ingen förändring i bröstkompressionshas-

tigheten under studietiden. Det var en signifikant 

förkortning av medeltiden för tid till elektrisk 

stöt intervallet från 20.25 sekunder till 13.45 

sekunder. Automatisk rytm erkännande föll från 

50 % till 28.6 % efter interventionen.  

Hög 

Mock, E. F., Wrenn, 

K. D., Wright, S. W., 

Chadwick Eustis, T., 

& Slovis, C. M. 

(1997)  

USA. 

Syftet med studien var att fast-

ställa frekvensen av omedelbar 

och oombedd erhållen återkopp-

ling till ambulanspersonal från 

patienten och anhöriga samt från 

personal på akutmottagningar. 

Data samlades genom observationer över en 

period på tre månader. Återkoppling till ambu-

lanspersonalen samlades in genom ett poängsy-

stem där forskarna hade numreringen noll till 

sju där noll var ingen återkoppling alls. Ett po-

ängsystem användes där minus vad negativ 

återkoppling och plus var positiv återkoppling. 

69 olika ambulanspersonal observerades med 

olika utbildningsnivåer och forskarna observe-

rade dessa vid 295 patientmöten samt 254 be-

sök på akutmottagningen. 

Patienter och deras familjer gav ingen återkopp-

ling vid 76 % av mötena. 17 % av var positiv 

återkoppling och 6 % negativ återkoppling. 

Mixad återkoppling gavs vid mindre än 1 % som 

innebär på positiv och negativ återkoppling. 

Akutpersonal gav ingen återkoppling vid 73 % 

av mötena. Positiv återkoppling gavs vid 18 % 

av mötena, negative återkoppling gavs vid 8 % 

av mötena och vid 1 % av möte gavs mixad åter-

koppling. Patienter som hade druckit alkohol 

hade större benägenhet att ge negativ återkopp-

Hög 
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ling. När en paramedic hade bedömt att patienten 

var kritisk fick de oftare återkoppling 

Nordén, C., Hult, K., 

& Enström, Å. 

(2013) 

Sverige.     

Syftet var att beskriva ambulans-

sjuksköterskans upplevelse av 

att vårda ett kritiskt sjukt eller 

skadat barn. 

Forskarna intervjuade åtta stycken ambulans-

sjuksköterskor. Intervjuerna analyserades sedan 

genom kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagarna kände att de hade inadekvat träning i 

akutsjukvård gällande barn. Att inte få mer trä-

ning var frustrerande. Deltagarna ville ha åter-

koppling efter att ha vårdat ett barn för att be-

kräfta sig om att de hade agerat laglydigt vid 

dessa tillfällen. Återkoppling var dock bristfällig 

på grund av lagar och organisatoriska faktorer. 

Hög 

O´Hara, R., Johnson, 

M., Siriwardena, A. 

N., Weyman, A., 

Turner, J., Shaw, D., 

… Shewan, J. (2015)  

England.  

Syftet med studien var att under-

söka influensen för beslutsfat-

tande av ambulanspersonal rela-

terat till att identifiera omvård-

nad och potentiella riskfaktorer. 

En kvalitativ intervjustudie kombinerat med 

observationer och dagboksskrivning.   

I resultatet fanns flera kategorier som rör syftet 

med studien, det identifierades bland annat vik-

ten av kommunikation och återkoppling till per-

sonalen. 

Hög 
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Persse, D. E., Key, 

C. B., & Baldwin, J. 

B. (2002) 

USA.  

Syftet var att undersöka effekten 

av ett paramedic utbildningspro-

gram och kvalitetsförbättrande 

återkoppling på paramedic-

initierade patientfall då patienter 

som var 65 år eller äldre lämna-

des i hemmet   

 

En intervju och interventionsstudie. Patienter 

som hade lämnats i hemmet efter att blivit be-

dömda av paramedic kontaktades per telefon 

där de fick svara på fyra stycken frågor. Detta 

pågick under sex veckor. En intervention till 

paramedic genomfördes där resultatet på frå-

gorna presenterades. Samma intervjuer pågick i 

5 veckor av patienter efter interventionen.   

Efter interventionen visade resultatet bland annat 

att andelen patienter som behövde sjukhusvård 

inom 24 timmar efter de uteblivna transporterna 

minskade från 12,6% till 6,4 %. Andelen patien-

ter som vägrade ambulanstransport sjönk från 

9,3 % till 3,7 %. Andelen nöjda patienter ökade 

från 94,7% till 100 %. 

Hög  

Siriwardena, A. N., 

Deborah, S., Essam, 

N., Togher, F. J., 

Davy, Z., Spaight, 

A., & Dewey, M. 

(2014) 

England.  

 

Syftet var att utvärdera effektivi-

teten av att implementera en mer 

pålitlig och högre kvalitet på den 

prehospitala vården för patienter 

med hjärtinfarkt och stroke. 

En observationsstudie med interventioner för 

att bedöma förbättring över tid och betydelsen 

för intervention. 12 ambulansorganisationer 

inkluderades med samanlagt 22 117 ambulans-

personal, ambulanserna delades in i dessa 12 

grupper där forskarna sedan studerade utveckl-

ingen inom den egna ambulansorganisationen. 

Kombination av frågeformulär, semi-

strukturerade intervjuer, samarbetsprojekt med 

workshops och dokument analys. Det som 

skilde de olika grupperna åt var om de fick 

återkoppling eller inte och om det var individu-

ell återkoppling och/eller grupp återkoppling. 

19 446 patienter med hjärtinfarkt och 25 373 

patienter med stroke inkluderades. 

Analysen av data gav en klar statistisk förbätt-

ring i behandlingen av patienter med hjärtinfarkt 

i 9 av de 12 inkluderade organisationerna. 10 av 

12 organisationer syntes en klar förbättring i 

behandlingen av patienter med stroke. Resultatet 

visade att de som gjorde bäst förbättring var det 

som hade support och fick återkoppling. 

Hög  
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