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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården har ansvar för att på ett korrekt sätt 

kunna bedöma en patients aktuella hälsotillstånd, och utifrån den insamlade informationen ska 

ett beslut om lämplig vårdnivå tas. Vid vissa situationer är patienten inte i behov av 

sjukhusvård, och kan därför hänvisas till egenvård i hemmet.  

Syfte: Beskriva hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kommer fram till beslutet att 

hänvisa en patient till egenvård. Metod: En kvalitativ empirisk intervjustudie genomfördes 

med induktiv ansats och innehållsanalys. Resultat: Ett övergripande tema framkom, vägen 

fram till ett beslut om egenvård, med underliggande kategorier, samt subkategorier. 

Kategorierna, tillvägagångssätt, patientcentrerad omvårdnad, utmaningar och svårigheter 

utgör svaren på studiens syfte och frågeställningar. Det mest framträdande i beslutsfattandet 

var informanternas egen känsla av trygghet. Vid avsaknad av trygghet togs inget beslut om 

egenvård. Genom att sätta patienten i fokus upplevde informanterna mötena som mestadels 

positiva. Arbetet blev lättare då en öppen dialog fördes med de inblandade, samt att det fanns 

ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterska och patient. Utmaningar och svårigheter som 

kunde upplevas var känslor av oro över att kunna missa något allvarligt tillstånd. Reflektioner 

fördes även kring vikten av att föra en god journal, då denna blir deras “trygga rygg” att luta 

sig tillbaka på om något oförutsägbart skulle inträffa. Slutsats: Det primära i beslutet om 

egenvård var att informanterna skulle känna trygghet i sina beslut, samt att det fanns ett bra 

samspel mellan sjuksköterska och patient. 
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ABSTRACT  

Background: Nurses in the emergency medical service has a responsibility to correctly assess 

a patient's current health status, and based on the information a decision about appropriate 

level of care has to be taken. In some situations, the patient is not in need of hospital care, and 

can therefore remain at home with a decision about self-care. Aim: Describe how nurses in 

the emergency medical service comes to a decision about self-care. Method: Qualitative 

empirical interview study was conducted with inductive approach and content analysis. 

Results: An overall theme emerged, the road to decision about self-care, with underlying 

categories and subcategories. The categories, approach, patient-centered care, challenges and 

difficulties, represents the answers to the aim of this study. The most prominent in decision 

making was the informants´ own sense of safety. If lack of safety,  no decision about self-care 

was made. By putting the patient in focus, the informants experienced these meetings as 

mostly positive. The work was made easier when an open dialogue was held and a mutual 

interaction between patient and nurse was present. Challenges and difficulties that could be 

experienced were feelings of anxiety that a serious condition could be missed. Reflections 

were made about the importance to write a good medical record, which would come to be 

their safety net to lean back on, in case of unpredictable events. Conclusion: The main topic 

for the decision about self-care was the informants´ sense of safety, and a good interaction 

between nurse and patient. 
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BAKGRUND  

”Alltid trösta. Ofta lindra. Stundom bota.” Hippokrates, ca 400 f. kr. (SOU, 2001:8). 

Ambulanssjukvården är i dag en viktig instans för samhällets medborgare och utgör ofta den 

första kontakten i vårdkedjan. Trots kvantitativa begränsningar då det gäller antalet 

ambulanser i drift inger ambulanssjukvården i stort en trygghet för samhället då vid tillfälle av 

akut behov av sjukvård, bara är ett samtal bort (Beillon, 2010).  

Ambulanssjukvården har genomgått stora förändringar historiskt sett. Tidigare var 

huvudsyftet själva transporten av en patient, idag ställs det höga kunskapskrav på personalen 

och avancerad utrustning finns nära tillgänglig för dem som arbetar i ambulansen. Detta för 

att på ett säkert och bra sätt kunna ge patienten de bästa förutsättningar för en god och säker 

hälsa (SOSFS, 2005:24; Beillon, 2010; Lennquist, 2007). Ambulanssjukvård definieras idag 

som ”hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till 

ambulans” (SOSFS, 2009:10, s 3). 

En ambulans kan rekvireras genom ett samtal till nödnumret där behovet av en ambulans 

bedöms. Bedömningen genomförs av larmcentralens personal enligt ett strukturerat larmindex 

för att ge rätt patient, rätt ambulans, i rätt tid (Beillon, 2010). Larmcentralens bedömning ska 

spegla ett gott nyttjande av de resurser som finns inom ambulanssjukvården (Beillon, 2010).  

I dagens samhälle ses ett ökat tryck inom ambulanssjukvården och även på 

akutmottagningarna i landet. Detta för att befolkningen blir äldre, och en hög ålder hänger 

ofta samman med mer sjukdom (Gårdelöv, 2009). Det stigande trycket kan också vara ett 

resultat av ökad tillgång till mer avancerad medicinsk utrustning och behandling som idag kan 

användas i större utsträckning än tidigare, samtidigt som befolkningens förväntningar på 

akutsjukvården ökar (Beillon, 2010).  

Resursfördelningen inom ambulanssjukvården berör verksamheten både på individnivå samt 

på politisk nivå (Beillon, 2010). Enligt statens offentliga utredningar (SOU, 2001:8) står 

samhället inför utmaningar då det gäller att förtydliga hur sjukvården ska fördelas och 

prioriteras. Utgångspunkten ska vara öppenhet och tydlighet för hur prioriteringen ska gå till 

och det ska vara etiskt försvarbart. Människovärdes principen ska respekteras då alla 

människor har lika värde oavsett faktorer som inkomst, ålder, social-, ekonomisk-, sexuell-, 

funktionell situation. Trots lika värde och samma rätt till sjukvård finns endast ett begränsat 

antal ambulanser som då ska styras av behovs- och solidaritetsprincipen. Resurserna ska då 
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fördelas utefter behov, de mest behövande ska prioriteras och de som har mindre behov ska i 

solidaritet avvara resurser till de mer behövande.  I de fall då ett lågt behov av sjukvård finns 

eller då vård efterfrågas av andra skäl än sjukdom och skada ska varje fall bedömas 

individuellt (SOU, 2001:8).  

Det är viktigt att sjuksköterskan som arbetar i ambulansen kan genomföra en korrekt och 

noggrann bedömning av varje patient (Gårdelöv, 2009). Den information som sjuksköterskan 

erhåller i samband med patientmötet ligger till grund för att kunna avgöra vilket behov 

patienten har av ambulanssjukvård (Lennquist, 2007). Insamlingen av information om 

patientens tillstånd sker genom primär bedömning, sekundär bedömning, undersökning och 

vitala parametrar enligt ambulansens behandlingsriktlinjer, vilka är uppbyggda på liknande 

sätt nationellt och lokalt runt om i Sverige (SLAS, 2011; Landstinget Gävleborg, 2013; 

Uppsala län, 2014). I den primära bedömningen samlas information in angående luftvägar, 

andning, cirkulation, neurologi och helkroppsundersökning. I den sekundära bedömningen 

läggs fokus på patientens anamnes, den samlas in enligt AMLS- konceptet (Advanced 

Medical Life Support- konceptet) som arbetats fram av Dalton, Limmer, Mistovich och 

Werman (2010). Enligt konceptet ska vikt läggas på att beskriva det aktuella symptomet ur 

flera perspektiv såsom debut, duration, svårighetsgrad, utöver det ingår även sjukdomshistoria 

m.m. se figur 1.         

”S (signs and symptoms) Huvudsakligt besvär?  

För traumapatient beskrivs skadehändelse 

O (onset) Debut- hur och när?  

P (Provocation/palliation) Vad förvärrar? Vad lindrar? 

Q (Quality) Hur beskriver patienten besvärets karaktär? 

R (Radiation/Region) Lokalisation/utstrålning? 

S (Severity) Svårighetsgrad? VAS? 

T (Time) Tid/varaktighet? 

A (Alleergies) Allergier? 

M (Medication) Medicinering, har läkemedlen tagits? 

P (Past medical history) Tidigare sjukdomar? Blodsmitta? Graviditet? 

L (Last oral intake) Ätit, druckit? Vad och när? Elimination?  

E (Events preceding) Vad föregick insjuknandet?” 

Figur 1. Struktur för insamling av anamnes enligt AMLS-konceptet (Uppsala län, 2014, s. 8). 
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Undersökningen som följer kan vara helkroppsundersökning eller riktad undersökning 

beroende på vad som framkommit under insamlingen av anamnesen. Utöver detta ska även 

vitala parametrar samlas in såsom andningsfrekvens, auskultation av lungor, saturation, puls, 

blodtryck, vakenhetsgrad, temperatur och eventuellt blodsocker. Med utgångspunkt från 

insamlad data görs en bedömning av patientens tillstånd (SLAS, 2011; Landstinget 

Gävleborg, 2013; Uppsala län, 2014). Enligt Dalton et al. (2010) ska en strävan finnas att reda 

ut vad som orsakat sjukdomstillståndet, skapa en bild av etiologin. Utifrån detta ska 

sjuksköterskan försöka åtgärda problematiken för patienten samt finna rätt väg att gå vidare, 

rätt prioritering samt transport till rätt instans.  

Enligt en studie av Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2007) där 1977 patienter 

inkluderades bedömde ambulanspersonalen att 31 % av patienterna inte hade något behov av 

ambulanssjukvård. Patienternas tillstånd krävde inga åtgärder varken på plats eller under 

transport, trots det transporterades de flesta i en fullt utrustad ambulans till en akutmottagning 

(Hjälte et al., 2007). Ett alternativ kan då vara att hänvisa patienterna till egenvård, som enligt 

socialstyrelsen (2012) beskrivs som ”  n   ls -     s u     s       s m  n l     m  a  

    su   a    n m   ls -     s u      n b   m  a    n    s n s  l   an u    a  ll   u     

m      l  a  n   n annan” (SOSFS 2012:10, s 1). Bedömningen ska då ske i samråd med 

patienten och med hänsyn till patientens övriga hälsotillstånd och livssituation. Vad 

egenvården innefattar ska vara individuellt utformad med vikt på patientsäkerhet. Egenvården 

kan utföras av patienten själv eller av en närstående som anses lämplig för uppgiften. Det är 

då viktigt att alla inblandade är informerade och att tydliga rutiner fastställs (SOSFS 

2012:10). 

I en studie på magister nivå av Pålsson och Ström (2014) genomfördes en journalgranskning 

av 979 journaler. Det framkom i journalgransknigen att en sjättedel av patienterna som 

ambulansen larmats till lämnades hemma med råd om egenvård, de som lämnades hemma var 

oftast mellan 20-29 år. Enligt statistik från Health and social care information center (2013) i 

England, kunde av 1,99 miljoner patienter av 9,08 miljoner patienter behandlas på plats för att 

sedan inte ha behov av att transporteras vidare till någon annan sjukvårdsinstans. Antalet 

patienter som kunde behandlas på plats hade ökat med 10 % från året innan (Health & social 

care information center, 2013). Det finns dock relativt få studier som beskriver frekvens och 

förfarande då en patient ska hänvisas till egenvård. Författarna har funnit studier från början 

av 2000-talet och framåt som beskriver att hänvisning till egenvård sker av personal som 

arbetar inom ambulansen. Studierna berör dock ofta förfarandet i andra länder där personalen 
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har annan utbildning än personalen i de svenska ambulanserna. Den tidigaste studien som är 

inkluderad i bakgrunden är en studie av Snooks, Kearsley, Dale, Halter, Redhead, och Foster 

(2005) som beskriver att sjuksköterskans intuition och erfarenhet inom yrket kan ha betydelse 

för hur frekvent patienter hänvisas till egenvård. Vidare berörs även i den studien att 

hänvisning till egenvård ofta kunde var tidskrävande, det enklaste alternativet kunde då ofta 

vara att ta dem till sjukhuset utan att reflektera över om egenvård skulle varit bättre för 

patienten.  

I en studie av Machen, Dickinson, Williams, Widiatmoko och Kendall (2007) beskrivs att i 

samband med de situationer då sjuksköterskan bedömer att patienten inte har behov att 

medfölja i ambulans uttrycker många patienter tacksamhet och lättnad.  Dock kan vissa 

patienter i efterhand uppleva en oro och ha funderingar kring beslutet. Tankegångar kan 

uppkomma såsom om beslutet verkligen blev rätt eller om de eventuellt borde åka in till 

akutmottagningen trots att beslutet tagits tillsammans med sjuksköterskan att inte medfölja 

(Machen et al., 2007). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

kan patienter dock uppleva ett lidande av något slag, trots avsaknad av sjukvårdsbehov. Det är 

då viktigt att i mötet med patienten ha ett professionellt förhållningssätt, försöka se hela 

människan och dess livssituation. Detta berörs även i en studie av Strandberg, Ovhed, 

Borgquist och Wilhelmsson (2007) där vikten av ett helhetsperspektiv inom sjukvården 

beskrivs, att inneha ett holistiskt synsätt. Det innefattar att försöka förstå hur individen 

fungerar genom att se människans olika delar som en helhet. Utifrån detta kan reflektion ske 

kring hur omvårdnad bäst administreras till den berörda individen. 

Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Joyce Travelbee som beskrivs i Kristoffersen (2006) och Meleis (20012) är lidande en 

upplevelse som ofta framträder i samband med sjukdom och smärta. Alla människor möter 

lidande någon gång under sin livstid och upplevelsen är högst individuell (Kristoffersen, 

2006; Meleis, 2012). Sjuksköterskor som arbetar i ambulansen möter ofta patienter med ett 

upplevt lidande oavsett tillstånd och oavsett vilket behov patienten har av sjukvård. Det är då 

av vikt att respektera den individuella upplevelsen, även vid de tillfällen sjuksköterskan 

bedömer att patienten saknar sjukvårdsbehov och inte behöver transporteras till sjukhus. 

Vidare beskrivs att varje människa är unik och upplever livets händelser på olika sätt. 

Människan strävar dock efter mening i mötet med det som inträffar i livet (Kristoffersen, 

2006; Meleis, 2012). Som sjuksköterska är målet att hjälpa den drabbade att finna sin väg till 

förståelse och mening, och genom detta även utvecklas själv (Meleis, 2012). Genom att 
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hänvisa patienter till egenvård kan sjuksköterskan bistå patienten med stöd och mening i 

situationen, samtidigt som sjuksköterskan finner mötet som givande och utvecklande då 

egenvården utformas individuellt. Kommunikation och samtal är en viktig del för att uppnå en 

mellanmänsklig process där två människor möts, den ena med behov av stöd p.g.a. sjukdom, 

smärta och lidande och den andra med möjlighet att kunna tillgodose det behovet. Genom att 

skapa en relation som bygger på människans unika sätt att vara kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att finna hopp och möjlighet att hantera lidande, individuellt eller tillsammans med 

familj och anhöriga (Meleis, 2012). Travelbees omvårdnadsteori kan ge ökad kunskap om den 

mellanmänskliga processen som sker då en patient hänvisas till egenvård och utgör därför den 

teoretiska utgångspunkten i föreliggande studie.   

Problemformulering 

Trots ökad frekvens av ambulansalarmering bedöms ungefär en tredjedel av patienterna som 

utan behov av sjukvård. Detta innebär att reflektion krävs kring vad som definierar 

ambulansverksamheten och hur bedömning av patienter ska ske på rätt sätt. Höga krav ställs 

på sjuksköterskans förmåga att kunna genomföra en korrekt bedömning i det fall då patienten 

hänvisas till egenvård. Området kring hur sjuksköterskan kommer fram till att en patient kan 

hänvisas till egenvård är lite beforskat och få studier finns att tillgå kring hur hänvisning till 

egenvård går till, detta styrker författarnas val av ämne i föreliggande studie. Trots en hög 

kompetens inom ambulanssjukvården kan det finnas osäkerhet och oliktänkande då det gäller 

hur bedömningen ska genomföras. Det finns studier som visar att flera faktorer kan påverka 

beslutsfattandet, och författarna vill därför få en tydligare bild av hur sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården kommer fram till sitt beslut om att hänvisa till egenvård. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kommer 

fram till beslutet att hänvisa en patient till egenvård, samt beskriva deras upplevelser av detta. 

Frågeställningar  

 Hur kommer sjuksköterskor inom ambulanssjukvården fram till ett beslut att hänvisa 

en patient till egenvård, sett ur ett holistiskt patientperspektiv? 

 

 Hur upplever sjuksköterskor dessa situationer? 
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 Vilka utmaningar och svårigheter kan sjuksköterskan i ambulans mötas av då en 

patient hänvisas till egenvård?  

METOD  

Design  

En kvalitativ empirisk intervjustudie genomfördes med induktiv ansats och innehållsanalys. 

Enligt Polit och Beck (2014) lämpar sig kvalitativ forskningsdesign då abstrakta företeelser 

studeras såsom människans egenskaper och beteenden. Kvalitativ forskning strävar efter 

holistisk förståelse och använder data från den verkliga världen. Genom intervjuer i den 

verkliga världen kan man få ökad förståelse för helheten inom ämnet. 
Urval  

Ett bekvämlighetsurval användes till studien. Ett urval görs då av informanter som har 

möjlighet att dela med sig av berättelser som svarar på studiens syfte (Henricson, 2012). 

Sjuksköterskor på två ambulansstationer i Uppsala län med erfarenhet av att hänvisa patienter 

till egenvård tillfrågades att delta i studien. Inklusionskriterierna var personal i Uppsala län på 

två specifika ambulansstationer med erfarenhet av att hänvisa till egenvård under de senaste 

sex månaderna (aug 2014- jan 2015). Exklusionskriterierna var de som inte var legitimerade 

sjuksköterskor samt administrativ personal som inte arbetade i ambulans. Utifrån ramen för 

examensarbetet och för att inte få för stort material till studien begränsades urvalet till totalt 

nio informanter. Ett beslut togs av författarna om att inte ha någon bakgrundsinformation 

kring informanterna, såsom ålder, kön, yrkeserfarenhet osv. Detta för att minska risken att 

avslöja informanternas identitet, då ett begränsat antal anställda finns på varje 

ambulansstation och innehållet i resultatet kan uppfattas som känsligt av medarbetarna. En 

alltför detaljerad beskrivning av bakgrundsvariablerna kan medföra att medarbetare på 

stationerna känner igen, eller tror sig känna igen informantens identitet.  

Kontext    

Föreliggande studie genomfördes i Uppsala län. Sju stycken stationer finns att tillgå i länet, 

dessa sju är Uppsala, Huddunge, Enköping, Tierp, Skutskär, Östhammar och Bålsta. De 

mindre stationerna kallas för satelitstationer och bemannas av en större station där även 

skiftbyten sker. Huddunge förses med personal av Uppsalas ambulansstation, Bålsta förses av 

Enköping, Skutskär förses av Tierp. Inom ambulanssjukvården i Uppsala län finns 13 

ambulanser som bemannas med personal dygnet runt samt ytterligare fem ambulanser som 
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endast bemannas dagtid av de 178 personer som har anställning på de olika stationerna. Dessa 

utför 41177 uppdrag/år (Akademiska, 2015).  

Socialstyrelsen beslutade år 2005 att varje ambulansbesättning ska bestå av minst en 

legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 2005:24). I Uppsala län finns dessutom 

specialistsjuksköterskor som arbetar i ambulansen. I Tierp beskrivs att majoriteten av de 

anställda har en specialistutbildning samt i Östhammar har 60 % av sjuksköterskorna en 

specialistutbildning mot ambulans, intensivvård eller anestesi.  (Akademiska, 2015). 

Datainsamlingsmetod  

Intervjuer användes som datainsamlingsmetod då det ansågs lämpligt för att öka sammanhang 

och förståelse för det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). För att optimera utförandet 

av intervjuerna på ett så bra sätt som möjligt gjordes planering, och diskussioner fördes 

angående intervjumetod, intervjuguide och etiska frågeställningar. En intervjuguide användes 

som stöd under intervjuerna och framarbetades av författarna för att främja berättelser utifrån 

studiens syfte (Danielson, 2012). Den bestod av åtta öppna frågor samt stödfrågor (Bilaga 1). 

En reflekterande attityd i samband med intervjuerna ansågs viktig angående förförståelse samt 

förhållningssätt och påverkan i samband med datainsamlingen (Danielson, 2012). 

En provintervju utifrån intervjuguiden genomfördes innan de verkliga intervjuerna ägde rum 

(Danielson, 2012). Detta för att eventuellt hitta frågor som kanske kunde missuppfattas och 

behövde formuleras om. Inget avvikande upptäcktes och intervjuguiden behövde ej justeras. 

Provintervjun ledde också till att författarna kände sig mer förberedda och säkra på 

intervjutekniken.  

Tillvägagångssätt  

Ett godkännande för genomförandet av studien ansöktes och godkändes av verksamhetschef 

samt stationschefer på de berörda arbetsplatserna. För att rekrytera informanter delgavs 

information om studien under morgonmöten på ambulansstationerna under en veckas tid av 

författarna samt respektive chef/pass ansvarig. Informationen bestod av en kort 

sammanfattning av studiens syfte, frågeställningar, metod samt inklusion- och 

exklusionskriterier. I samband med informationen lämnades även kontaktinformation till 

författarna ut samt uppmaning att höra av sig vid intresse för deltagande. I samband med 

morgonmötena anmälde personal intresse för deltagande direkt till författarna. De fick då 

lämna kontaktuppgifter för vidare information. 
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Alla de som anmälde intresse uppfyllde inklusionskriterierna och fick därför delta i studien. 

Tid för genomförande av intervjuerna bestämdes tillsammans med informanterna i samband 

med författarnas närvaro på stationen eller via telefonsamtal.  

Enligt Danielson (2012) är det viktigt att planera intervjusituationen noggrant med tanke på 

lokal, material, samt informantens känsla av trygghet i rummet. Detta för att få en rik 

beskrivning av ämnet. I studien användes ett avskilt rum på respektive ambulansstation där 

informanterna var anställda och kändes sig väl hemmastadda. Vid två av tillfällena bestämdes 

en annan plats än på ambulansstationen efter informanternas önskemål. Intervjuerna 

genomfördes under deltagarnas fritid eller under ett arbetspass. Det sistnämnda medförde att 

en intervju avbröts då informanten fick en körning, dock var intervjun i stort sett avklarad och 

återupptogs ej. 

Semistrukturerade intervjuer med duration på 20-60 minuters genomfördes med en 

intervjuguide som stöd. Intervjutillfällena delades upp och genomfördes individuellt av 

författarna, varje intervju spelades in med teknisk utrustning.  

Intervjutillfället började med en kort presentation av den intervjuande, kort genomgång av 

upplägget för intervjun samt ungefärlig tidsåtgång. Därefter lämnades information angående 

samtycke till studien och underskrift insamlades för godkännande av informantens medverkan 

(Northern Nurses´ Federation, 2003). Under intervjun eftersträvade de intervjuande att ha en 

nyfiken attityd samt lyssna aktivt (Danielsson, 2012). 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Northern Nurses´ Federation (2003) användes etiska principer som vägledning i studien 

såsom principen om autonomi, - att göra gott, - att inte skada samt principen om rättvisa. 

Följsamhet eftersträvades gällande informationskravet, krav på samtycke, - konfidentialitet 

och - deltagarens säkerhet (Northern Nurses´ Federation, 2003). För att uppfylla 

informationskravet delades ett informationsbrev ut till informanterna innan datainsamlingen 

påbörjades (Bilaga 2). I brevet beskrevs studiens syfte, metod samt kontaktuppgifter till 

författarna. I brevet fanns även information om frivilligt deltagande och möjlighet att avbryta 

intervjuerna om så önskades. Samtycke efterfrågades i brevet med underskrift från författare 

och informant vilket insamlades i samband med intervjutillfället. I brevet nämndes även att 

materialet skulle komma att hanteras på ett varsamt sätt för att minska risken att avslöja 

informanternas identitet. All data som insamlades hanterades konfidentiellt (Northern 

Nurses´Federation, 2003; Kjellström, 2012).  
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Etiska svårigheter kan ibland uppstå i samband med situationer som handlar om egenvård. 

Sjuksköterska och patient kan ha olika synsätt på vad ambulanssjukvård innebär och inte vara 

av samma åsikt angående behovet av transport till sjukhus. Då har sjuksköterskan som uppgift 

att på ett korrekt och professionellt sätt bemöta patienten med respekt och med beaktande av 

dennes autonomi. Varje dag i arbetet som sjuksköterska i ambulans, i mötet med alla 

patienter, kan man ställas inför svåra situationer, situationer där etiken är närvarande. En 

strävan efter att alltid göra det bästa för patienten är något som alltid ska upprätthållas, 

arbetssättet ska vara rättvist och detsamma mot alla. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2012) finns det fyra grundläggande ansvarsområden att utgå ifrån för att kunna möjliggöra 

bästa möjliga vård för varje patient. Dessa innefattar att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Rätten till hälsa, 

som är en av de mänskliga rättigheterna är också något som sjuksköterskan måste ta i 

beaktande vid alla patientmöten (Regeringskansliet, 2011).  

Författarna är av åsikten att det finns stor nytta med genomförandet av föreliggande studie, 

sett ur ett samhällsetiskt perspektiv. Ambulanssjukvården i Sverige har en betydande roll för 

samhället och det är av vikt att detta system fungerar optimalt. Genom att förmedla hur 

sjuksköterskor kommer fram till ett beslut om att hänvisa en patient till egenvård kan 

förståelsen öka bland samhällets medborgare för ambulansens funktion, samt öka förståelsen 

för vilken instans de ska vända sig till beroende på sjukdomstillstånd. Den ökade förståelsen 

kan medföra en optimerad resursfördelning inom ambulanssjukvården, då fler patienter lättare 

får rätt vård utifrån aktuellt behov.  

Bearbetning och analys  

Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) gav organisation i materialet genom 

att subkategorier, kategorier och ett övergripande tema växte fram. Analysen genomfördes 

förutsättningslöst då föreliggande studie har en induktiv ansats.  

Materialet som framkom efter att intervjuerna var genomförda delades upp på hälften mellan 

författarna och transkriberades ordagrant. Därefter lästes allt material igenom ett flertal 

gånger av författarna för att tillsammans hitta meningsbärande enheter. Enheterna 

kondenserades sedan för att ytterligare förstärka innebörden av dess betydelse. Det 

kondenserade materialet kodades och sorterades i subkategorier där innebörden ansågs vara 

liknande. Subkategorierna placerades in i kategorier som var övergripande och gav 

subkategorierna ett sammanhang. Ett tema växte fram som sammanfattade hela materialet och 
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ansågs vara kärnan i föreliggande studie. För exempel på bearbetningen av materialet under 

analysfasen se figur 2.   

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

”Finns det 

bara minsta 

misstanke om 

någonting 

annat då 

ringer jag 

alltid och 

pratar med en 

läkare och 

berättar 

precis som 

det är, och så 

får dem ta 

beslutet i 

sådana fall” 

Konsultation 

med högre 

medicinsk 

kompetens 

vid osäkerhet 

Konsultation 

vid 

osäkerhet 

Noggrant 

arbetssätt 

Tillvägagångssätt  

 

 

 

Vägen 

fram till 

ett beslut 

om 

egenvård 

Figur 2. Exempel på bearbetning av materialet under analysfasen. 

Resultatet presenteras i löpande text med citat från deltagarna för att styrka dess innebörd. 

Varje informant har blivit tilldelad ett nummer för att kunna särskilja dem åt, detta nummer 

redovisas efter varje citat. 

RESULTAT  

Resultatet i studien presenteras med ett gemensamt övergripande tema med tre underliggande 

kategorier. Kategorierna har använts som rubriker i resultatet, där varje kategori representerar 

svaret på en frågeställning. Varje kategori har ett antal underliggande subkategorier, totalt 

identifierades nio stycken under analysarbetet. Fördelningen av tema, kategorier och 

subkategorier finns presenterade i figur 3. 
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TEMA 

Vägen fram till ett beslut om egenvård 

Kategorier 

Tillvägagångssätt Patientcentrerad 

omvårdnad 

Utmaningar och svårigheter 

Subkategorier 

Den initiala känslan Patienten i fokus Känslor av oro 

Noggrant arbetssätt Öppen dialog 

Påverkande 

omständigheter 

Samspel Vikten av felfri 

journalföring 

Samlad bedömning 

Figur 3. Översikt av fördelningen över tema, kategorier och subkategorier.  

Vägen fram till ett beslut om egenvård 

Tillvägagångssätt  

Det framkom att nästan alla informanter hade olika tillvägagångssätt för att komma fram till 

ett beslut om egenvård. Vissa handlade mer om den specifika informantens personliga känsla, 

andra var mer om hur de arbetade och gick till väga. Fyra subkategorier beskriver hur 
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informanterna kom fram till sitt beslut om att hänvisa en patient till egenvård: Den initiala 

känslan, noggrant arbetssätt, påverkande omständigheter och samlad bedömning. 

Den initiala känslan 

Resultatet visade att de flesta informanterna redan vid första anblicken av patienten, snabbt 

kunde få en känsla av att patienten de hade framför sig förmodligen inte var i behov av 

sjukhusvård.  

“Ja      a        n m ba a, man   n    u a    u           s      a     a m    ss”  

(Informant 1) 

“Iblan  n   man kliver in hemma hos en patient, när man liksom bara har börjat prata, så 

kan man få den här känslan redan från början att, nej den här patienten kommer jag att 

l mna   mma” (Informant 2) 

Det beskrevs även att det var viktigt att försöka trycka undan den känslan och genomföra sin 

bedömning på samma sätt som vid alla möten, och därefter komma fram till ett beslut. Då det 

annars kan vara lätt att enbart låta det första intrycket av en patient styra hur man kommer 

fram till sitt slutgiltiga beslut.  

“O  a  an man  u     n   nsla a  a               n  a   n  s m  n   b       s u  us    ,     

tycker jag man ska försöka trycka undan, och ta ett korrekt status, och därefter fatta ett 

b slu ” (Informant 3) 

Noggrant arbetssätt 

Resultatet visade att informanterna var mycket noga i sin bedömning om dem hade ett möte 

med en patient som kunde hänvisas till egenvård. Det nämndes att vikt lades vid att 

genomföra en grundlig anamnes. Informationen de fick ut av anamnesen var väsentlig för att 

få en uppfattning om det som patienten sökt för var akut eller inte. 

“Alla s    n  nl    AMLS,   ls s a  a   unna b   ma,  a     s           m     n  , 

bakgrundssjukdomar, allting för att jag ska kunna förstå att det här är nog inte ett akut 

   bl m” (Informant 3) 

Informanterna beskrev också att de tog sig mera tid till dessa patienter. När de förstod att 

patienten inte var i behov av sjukhusvård, utan såg egenvård som bästa alternativ var 

informanterna beredda på att lägga ner mer tid i hemmet för patienten. Mer tid än vad som 
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normalt brukar gå åt när en patient får medfölja till sjukhus. De ville verkligen försäkra sig 

om att patienten förstod beslutet om att avstå sjukhusvård, och att de kände sig nöjda med 

beslutet. Samt att noga göra sin undersökning för att utesluta eventuella allvarliga tillstånd hos 

patienten. 

“D    a  l n        m           a   n   na, man bl     a  l n      s   m     a       l   n s  

  ll a       bl   b a       m, a     m    s    l  s m”(Informant 4) 

Alla informanter uttryckte hur viktigt det var att de kände sig trygga i sitt beslut. Om de inte 

kände sig trygga så ansåg de att egenvård inte var passande, och patienten fick därför 

medfölja till sjukhus. Informanterna beskrev att de var mer noga med att finna känslan av 

trygghet. De ansåg att det utgjorde grunden för ett eventuellt beslut om egenvård. Även om 

patienten inte uppvisade några medicinska problem, kanske problemet istället var att patienten 

inte riktigt förstod resonemanget med egenvård. Då avstod informanten helt sitt beslut om 

egenvård.  

“Om  ag inte skulle känna mig trygg med mitt beslut så lämnar jag ju aldrig någon hemma, 

 a   a  al                n      n     n  m        ,      a   n     n ” (Informant 4) 

Det beskrevs även att många informanter tog kontakt med högre medicinsk kompetens om det 

fanns osäkerhet kring beslutet. De kunde då konsultera angående situationen tillsammans med 

en läkare, samt få råd och stöd och känna trygghet i sitt beslut. 

“F nns     ba a     m ns a m ss an    m n   n  n  anna ,      n     a  all          a a  

med en l  a       b     a       s s m       ,     s        m  a b slu      s  ana  all” 

(Informant 4) 

Påverkande omständigheter 

Resultatet visade också att olika omständigheter kring situationen i patientmötet hade en 

inverkan på hur informanterna kom fram till sitt beslut om egenvård. Normala vitalparametrar 

visade sig vara en gemensam nämnare för alla informanter, det var också det första som alla 

påpekade extra noga när de skulle ta ett beslut om egenvård. Om avvikande fynd kunde 

påvisas fick patienten istället medfölja till sjukhus. 

“S n s     al a am    m ss   , a    n    a      , a    an  n    a            ll   l           ll   

n     s  an ” (Informant 7) 
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De flesta av informanterna beskrev också att vid de tillfällen patienten hade någon form av 

socialt stöd hemma, kändes beslutet om egenvård lättare då vetskapen om att patienten inte 

skulle bli lämnad ensam efter att ambulanspersonalen åkt därifrån.  

“Ja    ll  u    a,   m n a  all  m       nns n   n s m  an s anna   a  m    a   n  n     

  lla u  s   ” (Informant 7) 

Det som också framkom i resultatet som en påverkande omständighet, var att patientens 

mentala förmåga vägdes in i beslutet. Alla informanter uttryckte att de patienter som kan 

hänvisas till egenvård måste vara helt adekvata och vid gott mod. Informanten kunde då vara 

säker på att patienten på ett bra sätt skulle hantera situationen efter personalens avvikande.  

“Ja    ll  a a s        a    a   n  n  la a  a  a    an   a s  ua   n n” (Informant 3) 

Samlad bedömning  

De flesta av informanterna beskrev också att deras sista steg i att komma fram till ett beslut 

om egenvård var att insamla all information de fått under hela undersökningen. Såsom fynd i 

vitalparametrar, anamnes, patientens mentala förmåga, samt den sociala situationen. Om allt 

detta enligt informantens bedömning inte kunde innebära någon risk för patienten, kunde ett 

tryggt och säkert beslut om egenvård tas. 

“D   bl    u      un  a    n samla   b   mn n  n, man m s    u l  s m  ussla      alla 

b  a na     a    unna  a  a b slu   ” (Informant 2) 

Patientcentrerad omvårdnad 

Det framkom att alla informanter upplevde en strävan av att finna den bästa lösningen för 

patienten då beslut om egenvård skulle fattas. Detta gjordes genom att sätta patienten och dess 

önskningar i centrum. Tre subkaterogrier beskriver deltagarnas upplevelse och tankar kring 

dessa situationer: patienten i fokus, öppen dialog och samspel. 

Patienten i fokus 

De flesta av informanterna reflekterade kring att beslutsprocessen innefattade att sätta 

patienten i fokus. Informanterna beskrev att de hänvisade patienter till egenvård för att de 

trodde att det skulle vara bättre för patienten än att behöva transporteras från hemmet.  
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Några av informanterna beskrev även att upplevelsen av att hänvisa till egenvård inte alltid 

var den lättaste vägen att gå, trots det hänvisades patienter till egenvård för att möjliggöra god 

omvårdnad med minskat lidande.  

“D           u        as s ull,     a       s a bl  s  b a s m m  l          m, m ns a    as 

l  an  ” (Informant 4) 

Det beskrevs vidare att mötet med patienter som hänvisas till egenvård ofta brukar bli väldigt 

bra, då det läggs ett större engagemang från informantens sida i samband med dessa 

situationer. Patienterna blir då ofta väldigt nöjda och känner sig bekräftade. Flera informanter 

upplevde också ett ansvar, för att patienterna skulle hamna på rätt vårdnivå, omvårdnaden 

anpassades därför efter patienten med dess behov och önskemål i fokus. 

“D    a   u  ans  ns an a      s anna   mma” (Informant 7) 

“D n      a   n  n     u  n    jälpt av att komma till akutmottagningen, det är inte bästa 

   l  n s m  a   n  n        ” (Informant 4) 

Öppen dialog 

Flera informanter upplevde vikten av att involvera patienten i beslutet om egenvård genom att 

hålla en öppen dialog. En bra kommunikation gjorde arbetet med patienten lättare då 

informanten medvetet delgav sina tankar kring den aktuella situationen, samt var lyhörd för 

att lyssna till patienten.  

“Ja     s       lla  n     n   al  ,  u    nn    u a    u   ll    a? S  ana       ” 

(Informant 3) 

Vidare visade resultatet att några av informanterna beskrev att de upplevde ett ansvar att på ett 

ärligt och rakt sätt framföra sina tankar kring den aktuella situationen. Genom en öppen dialog 

framföra vad som framkommit i samband med undersökningen, beskriva avsaknad av 

sjukvårdsbehov samt diskutera möjligheten till egenvård. 

“Ans    u a     n      a      l   n inte behovet...så tycker jag att man har ett ansvar att 

   s  a   am   a       ll  a   n  n    s ” (Informant 1)       

Samspel 

Många av informanterna beskrev att samspel var ett viktigt begrepp i samband med att 
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patienter skulle hänvisas till egenvård. Upplevelse av samspel, att vara överens med patient, 

kollega och eventuellt närvarande av anhöriga var en förutsättning för att egenvård skulle vara 

aktuellt.  

“Ja     s        a     b slu    llsammans m    a   n  n,  a    m                    s ,  a  

dem känn   s        a m  ” (In   man  5) 

Det framkom även att en del informanter kunde uppleva en känsla av tillfredsställelse då 

samspelet med patienten fungerade på ett bra sätt. Ju bättre samspel desto bättre och tryggare 

kände sig informanterna i sitt beslut.  

“F   man m   s    a   n  n    n    na     man s  l    nn   s         m   a   man  a        

    b a   bb,      nns     b a” (Informant 6) 

Utmaningar och svårigheter 

Det framkom i resultatet att vägen fram till ett beslut om egenvård också kunde innebära en 

del utmaningar och svårigheter för de flesta informanterna. Svårigheter att hantera egna 

personliga tankar och känslor, men även svåra situationer där anhöriga fanns med i bilden. 

Två subkategorier beskriver informanternas svårigheter och utmaningar som de kan mötas av 

i situationer som handlar om egenvård, känslor av oro och vikten av god journalföring. 

Känslor av oro 

Många informanter uttryckte att de kunde känna en oro i vissa situationer. Till exempel rädsla 

över risken av att bli anmäld. Även fast mötet gått till på ett bra sätt så var detta något som 

informanterna ibland kunde uppleva som en svårighet att hantera i efterhand, då patienten 

hänvisats till egenvård.  

“S n     man  u  m a     l   a  bl     anm l a           ,      a  man  u all       u u   ” 

(Informant 6) 

”Ja  s    n        b          an  a       n    m      , m n   un  a   n   s  n   …       

känner man ju när man åker därifrån, att alltså frun kan ju lika gärna göra en anmälan och 

m na     a           n    an   a ambulans    ?” 

(Informant 9) 

Vidare beskrev många informanter en svårighet med att hantera en oros känsla över att 

allvarliga tillstånd hos en patient faktiskt kunde missas. Då den medicintekniska utrustningen 
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i en ambulans är begränsad mot sjukhusets resurser är det få tillstånd som egentligen kan 

uteslutas på plats hemma hos en patient. Trots att patienten enligt informantens bedömning 

kunde hänvisas till egenvård, samt att informanten kände sig trygg i sitt beslut så kunde detta 

vara något som de fick handskas med.  

“D    an m ssas s  m     . V   an  u  n    a n   a bl        ,  n  n   n   n,        s  l       

   n l   n  an    a” (Informant 3) 

Vikten av felfri journalföring 

De framkom även i resultatet att flera informanter såg journalföringen som en utmaning vid 

de tillfällen en patient hänvisades till egenvård. Stor vikt lades vid att skapa en välskriven 

journal. Om något skulle hända med patienten efter att ambulanspersonalen avvikit från 

platsen skulle journalen bli deras “trygga rygg” som de kunde luta sig tillbaka på. Det som 

visade sig vara extra viktigt att få ner i journalen var att alla involverade var överens i 

beslutet, att patienten inte hade några avvikande fynd i vitalparametrar och att patienten var 

helt klar och adekvat. 

“S n     u    um n    n  n  x  emt viktig när man lämnar någon hemma, hur man 

   mul  a  s  , s  a   all  n   ma   n   mm   m  ” (Informant 3) 

“Ja       l  x  a an  l   n  m a      um n   a  m     nu bl   s  a    an     s anna   mma. 

Få ner att vi är överens och att inget känns alarmeran       a            samma s  a” 

(Informant 8) 

DISKUSSION  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

kommer fram till beslutet att hänvisa en patient till egenvård. För att söka svar på detta 

genomfördes en kvalitativ empirisk intervjustudie med induktiv ansats och innehållsanalys. 

Resultatet baserades på nio intervjuer och resulterade i ett övergripande tema: vägen fram till 

ett beslut om egenvård, samt tre kategorier: tillvägagångssätt, patientcentrerad omvårdnad 

och även utmaningar och svårigheter. Huvudresultatet som framkom, det alla informanter 

reflekterade kring var att en känsla av trygghet var en förutsättning för att kunna hänvisa en 

patient till egenvård. Resultatdiskussionen presenteras i samma kronologiska ordning som 

resultatet där kategorier och subkategorier utgör kärnan. 
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Resultatdiskussion  

Informanternas tillvägagångssätt utmärktes av noggrannhet då insamlingen av anamnes och 

vitala parametrar sammanställdes i den aktuella situationen. AMLS-konceptet styrker ett 

noggrant och strukturerat arbetssätt som kan generera en djupgående förståelse för patientens 

etiologi (Dalton et al., 2010). Författarna har reflekterat kring att möjligheten till en 

djupgående förståelse för patientens anamnes och etiologi kan kräva att sjuksköterskan 

anpassar intervjun vid varje unikt tillfälle för att på ett noggrant och strukturerat sätt kunna 

samla in den informationen som behövs. Det kan betyda att frågor kan behöva omformuleras 

eller kanske ställas flera gånger på olika sätt för att få ett korrekt och tillförlitligt svar. Då ett 

beslut om egenvård ska fattas anser författarna att det är viktigt att möjliggöra denna 

djupgående förståelse genom att anpassa samtalet till det unika i varje mellanmänskligt möte 

vilket också styrks av Travelbees omvårdnadsteori som beskrivs i Kristofferson (2006) och 

Meleis (2012). 

Den initiala känslan i mötet med patienten beskrevs och flera informanter reflekterade kring 

detta. Vissa grundade sitt beslut i känslan och andra ville trycka undan känslan tills en 

ordentlig bedömning genomförts. Enligt Dalton et al. (2010) kan information om patientens 

tillstånd presenteras vid första anblick av patienten, det initiala intrycket kan formas redan 

innan sjuksköterska och patient har hälsat på varandra. Dock följs det initiala intrycket av 

patientens tillstånd av en grundlig undersökning (Dalton et al., 2010). Författarna är av 

åsikten att reflektion kring den initiala känslan är relevant då beslut fattas om egenvård. I 

resultatet framkom motstridiga tankegångar kring huruvida sjuksköterskan ska lägga vikt vid 

den informationen eller ej, vilket var intressant. Författarna menar att den initiala känslan kan 

vara svår att definiera om den går att lita på. Ofta kan en första känsla vara vägledande och 

samtidigt komplicerad att åsidosätta. Författarna förespråkar att tänka “outside the box”, 

försöka att inte låsa sig vid den känslan trots att den på samma gång kan bidra med viktig 

information om patientens situation. 

Informanterna uttryckte vikten av att känna sig trygg i beslutet då en patient skulle hänvisas 

till egenvård, utan känsla av trygghet så genomfördes inte hänvisningen, patienten fick då 

medfölja till sjukhus. Detta visar att sjuksköterskans trygghet är en förutsättning för god 

omvårdnad i de fall då egenvård är bästa lösningen. Sjuksköterskans trygghet kan vara 

nyckeln till en korrekt bedömning där patienten får rätt omvårdnad, där ambulansresurserna 

tas till vara på rätt sätt och där resurserna på akutmottagning och sjukhus kan fördelas på 

andra patientkategorier, som har större behov av akutsjukvård. Detta styrks även av Beillon 
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(2010) som beskriver ett ökande behov av ändamålsenlig resursfördelning för att 

akutsjukvården ska fungera optimalt.  

Flera av informanterna beskrev att den samlade bilden av patientens situation var viktig då 

beslutet om egenvård skulle fattas. En samlad bedömning genomfördes där informationen 

samlats in och adderats till en helhetsbedömning. Detta styrks av Strandberg et al. (2007) där 

vikten av ett holistiskt synsätt inom vården beskrivs vilket innebär att se människans olika 

delar som en helhet och utifrån det forma den lämpligaste omvårdnaden.  

Resultatet visade också att alla informanter tog beslut om egenvård i syfte att finna den bästa 

lösningen för patienten och försökte göra det genom att sätta patienten i centrum. Detta styrks 

av Kristensson- Ekwall (2010) där vikten av personcentrerad omvårdnad beskrivs då 

akutsjukvården ofta bemöter patienter med komplex medicinsk och social situation. 

Omvårdnaden ska då fokusera på att sätta personen i centrum och inte endast se till 

sjukdomstillståndet. Detta för att bidra till att personen får bästa förutsättningar att återfå 

hälsa. Författarna är av åsikten att patientcentrerad omvårdnad kan utgöra basen för en god 

omvårdnad och är något som alltid ska eftersträvas i all typ av sjukvård, inte enbart 

ambulanssjukvård.  

Flera informanter beskrev att en öppen dialog var viktigt då en patient skulle hänvisas till 

egenvård. Den öppna dialogen kan enligt författarna vara ett verktyg för att få fram hur 

patienten känner inför situationen, vilka möjligheter patienten har till egenvård samt för att 

främja möjligheterna till ett gott möte. Enligt statens offentliga utredningar (SOU 2001:8) 

finns ett behov av förbättring då det gäller samtal med patienter. Detta för att kunna förmedla 

olika behandlingsalternativ samt beskriva hur prioritering av patienter går till. En dialog kring 

etiska frågeställningar och förhållningssätt ska alltid vara levande och kan vara det viktigaste 

verktyget för att upprätthålla medborgarnas förtroende för sjukvården i stort. 

Ett bra samspel med de berörda patienterna beskrevs i resultatet av informanterna som en 

förutsättning för att kunna fatta ett beslut om egenvård. De upplevde arbetet som lättare om 

alla inblandade var överens. Detta ansåg författarna som ett viktigt resultat då sjuksköterskan 

och patientens samspel framträder. Detta styrks även av Dahlberg et al. (2003) som beskriver 

att det är viktigt att en god vårdrelation skapas för att bidra till ett gott samspel mellan vårdare 

och patient. Vidare styrks detta av socialstyrelsen (SOSFS 2012:10) som nämner att 

bedömning ska ske i samverkan med patient då beslut om hänvisning till egenvård fattas.  
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Vägen fram till ett beslut om att hänvisa en patient till egenvård kunde också medföra känslor 

av oro såsom risken för att bli anmäld eller att informanterna skulle missa allvarliga tillstånd. 

Utöver det upplevde flera informanter ett behov av att skriva en extra god journal för att ha 

sin “rygg fri”. Dessa utmaningar kan vara en drivkraft för att utveckla förfarandet då en 

patient ska hänvisas till egenvård. Enligt regeringskansliet (2011) beskrivs i de mänskliga 

rättigheterna att samhällets sjukvård ständigt ska förbättras. Enligt Travelbees 

omvårdnadsteori som beskrivs i Meleis (2012) är dock varje mellanmänsklig process unik, 

inget patientmöte är det andra likt, då måste sjuksköterskan ändå känna trygghet för att kunna 

fatta ett beslut om att hänvisa patienter till egenvård trots dessa utmaningar. Författarna 

reflekterar kring om ytterligare struktur och riktlinjer skulle öka sjuksköterskans trygghet då 

en patient hänvisas till egenvård. Ett pålitligt ramverk att falla tillbaka på skulle eventuellt 

underlätta för sjuksköterskan då en känsla av att vägen fram till ett beslut om egenvård kan 

vara svår .  

Innan studiens genomförande hade författarna förväntningar på att informanterna skulle ha 

mycket tankar och åsikter kring behov av bättre utvecklade behandlingsriktlinjer, gällande 

patienter som kan hänvisas till egenvård. Överraskande nog hamnade istället tyngdpunkten i 

hela resultatet på informanternas känsla av trygghet i samband med besluten om egenvård. 

Författarna hade inte förväntat sig detta resultat, och att det så tydligt utgjorde hela grunden 

för de flesta informanterna i deras väg fram till ett beslut om egenvård.  

En annan intressant aspekt som uppmärksammades av författarna under studiens gång var att 

ett fåtal av informanterna hade helt motsatta svar på samma fråga. Detta kan visa att vägen 

fram till ett beslut om egenvård kan vara helt beroende av vem som gör bedömningen. Kanske 

kan en och samma patient erfara olika beslut angående vårdnivå beroende på vilken 

ambulansbesättning som anländer. Trots författarnas uppfattning om hur olika vägen fram till 

beslut kan se ut är det trots allt sjuksköterskans trygghet som binder förfarandet samman och 

möjliggör egenvård. Känslan av trygghet kanske många gånger grundar sig i hur trygg 

sjuksköterskan är i sig själv, på ett personligt plan, som sedan kan avspegla sig i mötet med 

patienten. Den unika mellanmänskliga processen präglar sjuksköterskans väg fram till ett 

beslut om att hänvisa patienter till egenvård.  

Metoddiskussion  

Valet av designen till föreliggande studie menar författarna vara lämplig då man genom 

intervjuer kan fånga upp en djupare förståelse kring informanternas tankar och synsätt kring 
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det valda forskningsområdet. Den valda studiedesignen anses ha medfört giltighet, då 

resultatet svarar på syftet och frågeställningarna, samt har bidragit till att få en ökad förståelse 

för hur sjuksköterskorna i ambulanssjukvården kommer fram till sitt beslut om egenvård. 

Tankar på att använda kvantitativ forskningsmetod var för författarna inte ett alternativ då det 

huvudsakliga syftet till denna studie var att fånga fenomenet inom området, ett mer subjektivt 

förhållningssätt eftersträvades. Jämfört med ett objektivt förhållningssätt som används mer 

vid kvantitativ forskningsmetod (Olsson & Sörensen, 2007). 

Ett bekvämlighetsurval valdes att användas i föreliggande studie. Tidsramen för 

genomförandet av uppsatsen var begränsat, och annan urvalsmetod ansågs vara mer 

tidskrävande.  Författarna är också av åsikten att en annan urvalsmetod eventuellt inte hade 

påverkat studiens resultat nämnvärt. Detta för att inklusionskriterierna var relativt få, och de 

flesta sjuksköterskorna på de valda ambulansstationerna uppfyllde kraven för medverkan i 

studien. Någon skillnad hade då inte gjorts om till exempel ett strategiskt urval genomförts. 

Dock kunde resultatets giltighet stärkts om vikt hade lagts på att få en varierad grupp med 

tanke på bakgrundsvariabler (Graneheim- Hällgren & Lundman, 2013). Bekvämlighetsurvalet 

generade trots det informanter som både var män och kvinnor i varierande ålder. Då 

författarna haft verksamhetsförlagd utbildning på de två stationer som urvalen genomfördes, 

ansågs bekvämlighetsurvalet som ett gynnsamt tillvägagångssätt då en ytlig bekantskap hade 

utvecklats till de anställda på stationerna. Detta gjorde att intervjuerna blev avslappnade och 

författarna tror att ett mer sanningsenligt och giltigt resultat kan ha framkommit då en viss 

grad av relation till informanterna fanns. Dock kan den ytliga bekantskapen eventuellt ha 

påverkat studiens giltighet negativt, då informantens vetskap om författarnas förförståelse 

eventuellt blev tydligare. Trots det försökte författarna att åsidosätta sin förförståelse för att 

minska sin påverkan i intervjusituationen. Enligt Graneheim- Hällgren och Lundman (2013) 

finns dock alltid en omedveten tolkning och förförståelse som kan vara svår att minimera. 

Urvalet genomfördes på två stationer i Uppsala län. Antalet informanter begränsades till nio 

stycken, vilket snabbt uppfylldes då ett visat intresse för deltagande i studien var stort. En 

nackdel med detta är att det kan ha medfört att all personal på stationerna inte fått samma 

chans att anmäla sitt eventuella intresse för deltagande, då urvalsprocessen avslutades direkt 

när antalet var uppfyllt. Valet av att inkludera nio informanter i studien gjordes då det fanns 

en pressad tidsram för genomförande av studien. Ett större antal informanter hade 

förmodligen påverkat resultatet i studien med större trovärdighet, detta är något som 

författarna kritiskt har beaktat. Författarna hade som målsättning att endast inkludera 
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speciallistsjuksköterskor i urvalet. Detta togs dock bort relativt snabbt då författarna insåg att 

det skulle bli svårt att få ihop tillräckligt med informanter. Därför valdes att inkludera alla 

sjuksköterskor, oavsett speciallistutbildning eller inte.  

Semistrukturerade intervjuer ansågs lämpligt som datainsamlingsmetod och gav ett rikligt 

material som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer 

ansågs vara ett bra sätt för att kunna hålla dialogen öppen mellan informanten och den som 

intervjuar. En provintervju genomfördes innan de verkliga intervjuerna ägde rum, vilket gav 

en ökad känsla av förberedelse. Trots det upplevde författarna att ytterligare erfarenhet av 

intervjusituationer hade varit en fördel då dessa tillfällen kan medföra komplexa situationer. 

Författarna försökte att inte påverka informanten med sina egna åsikter och sin egen 

förförståelse, utan istället försöka ge intryck av nyfikenhet och öppenhet för vad informanten 

skulle berätta, detta för att öka föreliggande studies trovärdighet. En öppen dialog med 

delaktighet, och en känsla av att informanten kunde berätta vad som helst under intervjun 

eftersträvades. En medvetenhet fanns att det alltid finns en risk med intervjuer, att 

informanterna svarar ett mer tillrättalagt svar än hur verkligheten egentligen upplevts. En 

svaghet i studien kan vara att svaren inte går att kontrollera om de överrensstämmer med 

verkligheten. Detta kan ha påverkat sanningshalten i resultatet vilket eventuellt kan ha 

påverkat trovärdigheten.   

Innehållsanalysen valdes att genomföras enligt Graneheim och Lundman (2004), då 

författarna hade tidigare erfarenhet av att använda denna metod. Ett övervägande att 

genomföra innehållsanalysen enligt Krippendorf (1980) gjordes dock, men då förkunskaper 

fanns kring Graneheim och Lundman (2004) valdes ändå denna. En analys enligt Krippendorf 

(1980) hade kunnat ge materialet tydligare avgränsning av kategorierna då data inte kan passa 

in under flera kategorier.  

En styrka i föreliggande studie är att analysfasen genomfördes gemensamt av de två 

författarna. Detta för att kunna reflektera kring varje steg i analysen. En dialog kring 

möjligheten till avvikande tolkningar av materialet har genomsyrat analysarbetet. Detta har 

medfört att benämningar av koder, kondenseringar, subkategorier, kategorier och teman fått 

en enhetlig och jämn karaktär. Arbetssättet styrks av Graneheim- Hällgren och Lundman 

(2013) som menar att redovisning av en ständig reflektion under analysarbetet kan medföra 

ökad tillförlitlighet.  
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Granheim- Hällgren och Lundman (2013) menar att möjlighet till överförbarhet kan grundas i 

studiens noggranna beskrivningar av urval, informanter, datainsamling, analys och kontext.  

Författarna anser dessutom att resultatet har klinisk betydelse för arbetet i ambulans, för 

sjukvården i stort samt för medborgare i samhället då sjuksköterskans trygghet kan vara 

avgörande för ett väl fungerande sjukvårdssystem.  

Författarna tror att studiens upplägg och resultat har bidragit till en djupare förståelse av hur 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kommer fram till sitt beslut om att hänvisa en 

patient till egenvård, vilket också styrker trovärdigheten då den svarat på studiens syfte och 

frågeställningar. Reflektion kring giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet ökar dessutom 

studiens trovärdighet (Graneheim- Hällgren & Lundman, 2013). 

Förslag på vidare forskning 

Författarna har identifierat områden där ytterligare studier behövs. I resultatdiskussionen 

framkommer det att sjuksköterskans trygghet är nyckeln till en väl fungerande 

ambulanssjukvård. Det skulle vara av stor vikt att undersöka vad exakt det är som gör att 

sjuksköterskan kan uppleva trygghet i sina beslut när hänvisning till egenvård sker. Om det 

har att göra med faktorer som till exempel arbetslivs erfarenhet? En idé för att lättare kunna 

gå till väga och ta korrekta beslut om vilka patienter som kan hänvisas till egenvård skulle 

kunna vara att skapa någon form av struktur eller lathud, liknande AMLS-konceptet. Detta 

skulle eventuellt förenkla arbetet för sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården och förbättra 

omvårdnaden för patienten. Ett annat område som författarna upptäckt skulle behöva studeras 

ytterligare, är hur stor frekvens av alla ambulansuppdrag per år som faller under kategorin till 

patienter som har hänvisats till egenvård. Detta uppmärksammades vid genomförandet av 

föreliggande studie, då författarna hade svårt att finna statistik på hur vanligt förekommande 

detta egentligen är.  

Under studiens gång har författarna upplevt att intresse för studien har funnits inom 

verksamheten, från både medarbetare och från ledningen i de två landsting där författarna hör 

hemma. Utöver det har även andra utomstående visat intresse och haft frågor och åsikter kring 

det valda ämnet. Detta kan vara en bild av det allmänna engagemang som 

ambulanssjukvården och studiens frågeställningar genererar i samhället.   
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Slutsats 

Trygghet visade sig vara grunden hos alla informanter i deras beslut om egenvård. En 

ömsesidig trygghet mellan informant och patient var avgörande för om patienten kunde stanna 

i hemmet med råd om egenvård. Tryggheten grundade sig i ett gott samspel, samt att patienten 

var helt klar och adekvat, då informanten kunde vara säker på att patienten klarade av att 

hantera situationen efter att ambulans personalen lämnat platsen. Om minsta osäkerhet fanns 

valdes istället att ta med patienten in till sjukhus.  
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                                                                                                                  Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

  

 Att hänvisa patienter till egenvård är en situation som du träffat på nyligen. Varför tror 

du att det är så? Kan du beskriva dina tankar kring en sådan situation? 

 

 Om du utgår från en specifik situation, hur gick mötet till med patienten? 

 

 Hur resonerade du i situationen då du hänvisade patienten till egenvård?  

 

 Hur genomförde du din bedömning? 

 

 Vilken information anser du är viktig att ha med i ett beslut om att hänvisa till 

egenvård? 

 

 Hur kom du fram till ditt beslut? Vad grundade du ditt beslut på?  

 

 Kände du dig trygg med att fatta ett sådant beslut?  

 

 Kan du beskriva om du upplevde mötet som bra eller dåligt? 
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                                                                                                                              Bilaga 2 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap                

Enheten för vårdvetenskap 

 

Informationsbrev till dig som är intresserad av att delta i en studie om att hänvisa 

patienter till egenvård. 

Vi studerar speciallistsjuksköterskeutbildningen med inriktning ambulanssjukvård, och vi ska 

nu genomföra vår uppsats på avancerad nivå. Syftet med studien är att beskriva hur 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvården kommer fram till beslutet att hänvisa en patient till 

egenvård. 

 

Du tillfrågas härmed att delta i vår studie som kommer att genomföras med intervjuer. Ca 60 

minuter beräknas gå åt vid intervjutillfället, som också kommer att spelas in. Om intresse 

finns för medverkande kommer det att finnas kontaktuppgifter till författarna på din 

ambulansstation. Det går bra att meddela sin medverkan via e-post eller telefon. Information 

om denna studie kommer att delges på morgonmöten under en veckas tid, av din 

ambulansstations chef. Det är även under denna tid som du har möjlighet att anmäla ditt 

intresse för medverkan. 

 

Intervjun kommer att handla om att vi vill få en närmare och mer djup bild av hur du som 

sjuksköterska inom ambulanssjukvården kommer fram till ett beslut om att hänvisa en patient 

till egenvård, vad du grundar ditt beslut på och allmänna tankar kring dessa situationer. Din 

medverkan är frivilig, och du har rätt att närsomhelst avbryta. Vi kommer använda oss av ett 

avskiljt rum på ambulansstationen och intervjun kommer att hållas under ditt arbetspass. 

Materialet från intervjun kommer att analyseras och formas till ett resultat i denna studie. 

Resultatet kommer sedan att presenteras vid ett examinationstillfälle för våra medstudenter. 
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Ingen enskild individ kommer att kunna identifieras då materialet behandlas konfidentiellt. 

Studien kommer sedan publiceras i Uppsala universitets digitala vetenskapliga arkiv. Du 

behöver skriftligen godkänna ditt samtycke till medverkan genom din namnteckning. 

 

 

 

  ______________________________ 

  Namnteckning 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare frågor eller information:  

Pamela Bergenmalm 
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