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Abstract 

Introduction: In 10 % of all ambulance missions in Uppsala the patients are left at home by the 

ambulance staff. There are few studies made that investigates patients participation in the decision 

to be left at home.  

Aim: To study patients' perceptions of participation in the meeting with the ambulance staff and in 

the decision to be left at home by the ambulance staff in Uppsala county. 

Method: A retrospective questionnaire survey with quantitative approach in which the answers 

were collected by telephone. A total of 84 patients participated (answering frequency 64 %).  

Result: The majority of patients responded that they felt they participated in the meeting with the 

ambulance staff and in the decision to be left at home. The patients who responded that the 

ambulance staff took the decision that they would stay at home responded, to a significantly lower 

degree, that they felt involved in the decision to stay at home (p<0.001). The patients who sought 

care within 24 hours after the meeting with the ambulance staff responded, to a significantly lower 

degree, that they felt they participated compared to those who had not sought care (p=0.002). 

Conclusion: The patients who don’t feel involved in the meeting with the ambulance staff seeks in 

higher extent new healthcare within a day. Sufficient time must be taken to make accurate 

assessments and get the patients to feel involved. More studies of situations where patients are left 

at home and then seek new care instance of the same cause within a day is needed to get better 

understanding, and thereby reduce situations where patients unnecessarily seek new healthcare or 

avoid the right care is delayed in urgent conditions. 
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Sammanfattning 

Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till 

sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården 

finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas 

hemma av ambulanspersonalen. 

Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen 

och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län.  

Metod: En retrospektiv enkätstudie med kvantitativ ansats där svaren samlades in per telefon. 

Totalt 84 patienter deltog (svarsfrekvens 64 %). 

Resultat: Majoriteten av patienterna svarade att de kände sig delaktiga under mötet med 

ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma. De patienter som svarat att 

ambulanspersonalen tog beslutet att de skulle stanna kvar hemma svarade i signifikant lägre grad att 

de känt sig delaktiga i beslutet att stanna kvar hemma (p<0,001). De patienter som uppsökt vård 

inom 24 timmar efter mötet med ambulanspersonalen svarade i signifikant lägre grad att de känt sig 

delaktiga jämfört med de som inte uppsökt vård (p=0,002). 

Slutsats: Patienter som inte känner sig delaktiga under mötet med ambulanspersonalen uppsöker i 

högre grad ny vårdinstans inom ett dygn. Det är viktigt att tillräcklig tid tas av ambulanspersonalen 

för att göra korrekta bedömningar och få patienterna att känna sig delaktiga. Fler studier om 

situationer där patienter lämnas hemma och sedan söker ny vårdinstans av samma orsak inom ett 

dygn behövs för att få ökade kunskaper, och därmed kunna minska det antal situationer där 

patienter i onödan söker ny vård eller undvika att rätt vård fördröjs vid akuta tillstånd. 

 

Nyckelord: prehospital, ambulans, beslut, icke-transport, patientdelaktighet  
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1. BAKGRUND 

1.1. Ambulanssjukvårdens utveckling 

Under mitten av 1900-talet var ambulanser rena transportmedel där personalen inte behövde ha 

någon som helst utbildning inom varken omvårdnad eller medicin. Ambulansverksamheten utfördes 

till en början av entreprenörer. I städerna var det i regel brandmän som växelvis arbetade på 

ambulansen och på landsbygden utfördes uppgiften bland annat av taxipersonal. Under 1970-talet 

tog vissa landsting över verksamheten och började då sträva efter att personalen i ambulanserna 

skulle vara undersköterskeutbildad. Så sent som på 1980-talet var det fortfarande vissa som menade 

att de viktigaste egenskaperna hos ambulanspersonalen var ”starka armar och en tung högerfot” 

(Gårdelöv, 2009, s 23).  

Under 1980-talet gick utvecklingen snabbt framåt. Nu krävde även de entreprenörsledda 

ambulansorganisationerna att ambulanspersonalen skulle vara heltidsarbetande och med 

undersköterskekompetens som lägsta krav. Allt fler landsting inrättade dessutom 

ambulansöverläkartjänster för att utveckla den medicinska verksamheten. Under 1980-talet 

utvecklades även utrustningen i ambulanserna. En halvautomatisk defibrillator togs fram och var 

snart en självklarhet i bilarna. Även CPAP och pulsoximeter kom att bli standardutrustning i de 

svenska ambulansbilarna efter att ha utvecklats till att passa in i verksamheten. 

Läkemedelssortimentet i bilarna växte och i takt med det fick undersköterskeutbildad personal 

utbildning och delegering i läkemedelshantering. Under mitten av 1980-talet infördes på vissa håll 

akutbilar som var bemannade med läkare eller anestesisjuksköterska. I Göteborg infördes ett 

liknande system med OLA- (olycksfall-akut) ambulanser. Systemen ledde till en snabb 

kompetensutveckling inom verksamheten. Från att ha vårdat med gaspedalen utvecklades 

ambulanssjukvården till att bli en mer kvalificerad första del i vårdkedjan (Gårdelöv, 2009).  

Den 1 oktober 2005 bestämde Socialstyrelsen att endast sjuksköterskor skulle få hantera läkemedel 

inom ambulansverksamheten. Det var bland annat detta som ledde till att det idag är krav på att 

minst en i ambulansbesättningen måste vara sjuksköterska och ha det övergripande medicinska 

ansvaret och ansvaret för omvårdnaden. I takt med att ambulanssjukvården har utvecklats och 

kompetenskraven höjts så har det även skett en stor utveckling av det prehospitala 

omhändertagandet. Från att tidigare ha varit en ren transportrörelse läggs idag stor vikt på god 

omvårdnad där patientsäkerhet och patientdelaktighet är viktiga grundstenar (Gårdelöv, 2009).  
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1.2. Larmprocess 

Att ringa ambulans är för många människor ett stort beslut som kan föregås av tvekan. Det är ofta 

när patienten eller de personer som finns runt omkring känner att de inte kan hantera situationen 

själva som beslut tas att kontakta ambulans. Vid kritisk sjukdom eller skada är beslutet lättare att ta 

(Ahl, Nyström & Jansson, 2006). Om en person är i behov av akutsjukvård rings nödnumret 112. I 

82-87 % av fallen är det inte patienten själv som ringer utan t.ex. en familjemedlem, annan 

sjukvårdspersonal eller förbipasserande (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007a; Suserud, 

Beillon, Karlberg, Pappinen, Castren & Herlitz, 2011; Ahl, Nyström & Jansson, 2006). Det är inte 

helt ovanligt förekommande att patienter som tillkallat ambulans egentligen själva hade kunnat ta 

sig till sjukhus med egen bil eller taxi (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007b). I Uppsala läns 

landsting kopplas inringaren sedan våren 2015 vidare till sjukvårdens larmcentral (SVLC) som 

tillhör ambulansorganisationen. SVLC har i uppdrag att dokumentera, bedöma och prioritera alla 

inkommande samtal och vid behov skicka ut en ambulans enligt ett visst prioriteringssystem 

(Akademiska sjukhuset, 2015a). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS, 2009:10, kap. 5, 2 §) kan 

larmcentralen välja mellan tre olika prioriteringsgrader; Prio 1- ”akuta livshotande symtom eller 

olycksfall”, Prio 2- ”akuta men inte livshotande symtom” och Prio 3- ”övriga uppdrag med vård- 

eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd”.  

1.3. Prehospital bedömning av vårdbehov och patientsäkerhet 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 2 §) ska ”den som har det största behovet av 

hälso-och sjukvård ges företräde till vården”. Väl framme på plats är det upp till 

ambulanspersonalen att bedöma patientens tillstånd, medicinska behov och omvårdnadsbehov. De 

flesta sjuksköterskor som arbetar inom den prehospitala vården har genomgått olika utbildningar 

som ger dem verktyg att på ett systematiskt sätt bedöma, behandla och ge god omvårdnad till 

patienter. Exempel på sådana utbildningar är PHTLS - Pre Hospital Trauma Life Support, PS -

Prehospital Sjukvårdsledning och AMLS - Advanced Medical Life Support (Suserud & Svensson, 

2009).  

Planering inför uppdraget och mötet med patienten påbörjas redan under framkörning baserat på de 

uppgifter som givits av larmcentralen (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009). Bedömningen som 

ambulanspersonalen sedan gör på plats kan skilja sig från larmoperatörens bedömning och 

prioritering. Ofta handlar det om att larmoperatören gjort en högre prioritering än vad 

ambulanspersonalen sedan gör när de kan bedöma patientens medicinska status och 
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omvårdnadsbehov på plats (Hjälte et al., 2007a; 2007b; Suserud et al., 2011; Horibata & Takemura, 

2015; Marks, Daniel, Afolabi, Spiers & Nguyen-Van-Tam, 2002).  

Ambulanspersonalen gör en första strukturerad primärbedömning enligt ABCDE-principen för att 

identifiera eventuella livshot eller svikt i vitala funktioner. ABCDE står för Airway, Breathing, 

Cirkulation, Disability och Exposure. Bedömningen görs från A till E och om sviktande funktioner 

hittas under någon bokstav åtgärdas dessa innan bedömningen av nästa bokstav kan fortsätta. Efter 

primärbedömningen bestäms vårdtempo, det vill säga om ambulanspersonalen måste lasta patienten 

och köra till sjukhus direkt eller om de ska stanna kvar på plats och vårda eller undersöka patienten 

vidare. Till vakna patienter använder ambulanspersonalen strukturerade intervjumetoder för att få 

information om aktuell status och anamnes. Vitalparametrar tas och eventuella riktade 

undersökningar, t.ex. EKG, görs (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009).  

Även om strukturerade bedömningsmetoder är till stor hjälp för ambulanspersonalen visar flera 

studier och rapporter att erfarenhet och klinisk blick är en viktig del i bedömningen. Det är viktigt 

att patienten känner att han eller hon får individuellt anpassad vård för att stärka tilliten och 

förtroendet mellan patienten och ambulanspersonalen (Nyberg & Edeborg, 2015; Hildestam & 

Östberg, 2014; Forslund, Kihlgren, Östman & Sørlie, 2005; Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor, 2012).  

En studie av Richard & Ferrall (1999) visade att patienter och ambulanspersonal hade olika 

uppfattningar av om patienten var allvarligt sjuk eller inte. Patienterna upplevde och trodde i högre 

utsträckning att de var allvarligt sjuka/skadade jämfört med ambulanspersonalens bedömning. 

Uppfattningen om allvarlig sjukdom/skada stämde bara överens i dryga 70 % av fallen.  

Persse, Key och Baldwins (2002) har gjort en studie i Houston där de studerat totalt 260 patienter 

över 65år som efter besök av ambulans ej åkt med in till sjukhus. I studien framkom att 86-93 % av 

alla patienter var väldigt nöjda med beslutet att inte åka med. Beslutet att inte följa med var i 84-

88 % patientens eget beslut och i ca 6-9 % av fallen togs beslutet tillsammans med 

ambulanspersonalen. Trots detta sökte 34-37 % vård inom 24h efter besöket av ambulansen och 

diagnoser som då framkom var bland annat sepsis, stroke, hjärtinfarkt och höftfraktur. Två av 

patienterna avled till följd av detta inom två veckor. I 3-9 % var det ambulanspersonalen själva som 

beslutade att patienten inte skulle åka med. Upp till ca 5 % av patienterna var missnöjda med 

beslutet att stanna hemma. I 6-13 % av fallen förklarades inte de eventuella riskerna med att stanna 

hemma. 
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1.4. Vård på plats 

I vissa fall åker patienten inte med ambulansen från hämtplatsen. Det kan bero på att patienten inte 

vill åka med i ambulansen eller att patienten kan hjälpas alternativt få vård och behandling på plats 

och att ambulanspersonalen sedan bedömer att patienten inte behöver åka med i ambulansen. 

Ambulanspersonalen kan också redan från början se att det inte finns något vårdbehov (Marks et al., 

2002). En vanlig situation där patienten kan bli färdigbehandlad på plats är när patienter med känd 

diabetes drabbas av hypoglykemi. Anderson och medarbetare (2002) har gjort en studie där 1148 

patienter med hypoglykemi fick behandling i form av glukos eller glukagon av ambulanspersonal. 

Efter behandlingen lämnades 84 % av patienterna kvar i hemmet.  Studiens resultat visade att 

majoriteten av de patienter som får behandling för hypoglykemi säkert kan lämnas kvar i hemmet. 

(Anderson et al., 2002). En annan patientgrupp som vanligen säkert kan lämnas kvar hemma är 

patienter med okomplicerade näsblödningar som slutat blöda (Landstinget i Uppsala län, 2015).  

När en patient lämnas kvar i hemmet är det dock alltid viktigt att ge bra information till patient och 

anhöriga. Ambulanspersonalen kan vid behov ge egenvårdsråd eller hänvisa till annan 

sjukvårdsinrättning såsom primärvården eller mottagningar och sedan noggrant dokumentera 

bedömningar och åtgärder i journalen (Wireklint Sundström, Sjöstrand & Vicente, 2009). Inom 

Uppsala kommun har ambulanspersonalen under vardagar möjlighet att ta kontakt med mobila 

hembesöksteamet där en läkare kan komma hem till patienterna för att göra bedömningar och 

åtgärder. Detta gäller endast för patienter som är över 65 år och kan bli aktuellt om patienten inte är 

i behov av vård eller bedömning på en fast vårdinstans utan istället kan hjälpas på plats i hemmet. 

Möjligheten kan exempelvis användas hos en patient med en liten sårskada som kan behöva sys 

(Landstinget i Uppsala län, 2015).  

1.5. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att lämna patienter hemma 

I en magisteruppsats av Hildestam och Östberg (2014) intervjuades ambulanssjuksköterskor i 

Jämtlands län om hur de bedömde patientens behov av vård, hur de upplevde att göra detta samt vad 

de grundade beslutet att lämna patienten hemma på. Det framkom att det var genomgående viktigt 

för samtliga ambulanssjuksköterskor att det fanns en ömsesidig trygghet mellan dem, patienten och 

anhöriga. Tryggheten grundade sig på patientens fysiska och mentala tillstånd samt miljön 

runtomkring. En viktig del i bedömningen om patienten kunde lämnas hemma med egenvårdsråd 

var att patientens fysiska tillstånd inte var akut och att ambulanssjuksköterskan kände sig trygg i att 

bedöma det. Till hjälp för detta fanns behandlingsriktlinjer, kontroll av vitalparmetrar, egen 
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erfarenhet och magkänsla. Dock fanns känslan av att det var svårt att känna den tryggheten då 

medvetenhet fanns att tillstånd snabbt kan förändras. 

Att patienten var adekvat och själv kände sig trygg i att vara hemma var en viktig del i 

bedömningen. Om patienten inte verkade trygg i att stanna kvar hemma men 

ambulanssjuksköterskan ansåg att han eller hon kunde göra det utan problem försökte engagemang 

och tid läggas på att patienten skulle känna trygghet. Det var viktigt att förvissa sig om att patienten 

förstått den information och rekommendation som givits samt när patienten skulle ringa efter hjälp. 

Anhöriga var också en viktig del i bedömningen då de ofta kan tillägga information och kanske var 

de som ringt efter ambulansen. Dessutom blir anhöriga ofta involverade i egenvård och uppföljning. 

Det var således viktigt att få en god kontakt och dialog med både patienten och anhöriga och ta 

hänsyn till patientens egen uppfattning av situationen och önskemål (Hildestam & Östberg, 2014). 

1.6. Patienter som lämnas hemma i Uppsala län 

Ambulansen i Uppsala län får årligen ca 40 000 uppdrag (Akademiska sjukhuset, 2015b). Vid 

ca 10 % av dessa uppdrag åker patienten inte med ambulansen från hämtplatsen (J. Colldén 

Benneck, utbildningssjuksköterska/ambulanssjuksköterska, 13 jan, 2016). När en patient inte åker 

med ambulansen till sjukhus finns i Uppsala riktlinjer för hur ambulanspersonalen ska agera. 

Agerandet skiljer sig till viss del åt om det är patienten själv som inte vill följa med i ambulansen 

eller om patienten vill följa med men ambulanspersonalen bedömer att patienten inte behöver det. I 

de fall där patienten inte tas med i ambulansen ska vitalparametrar som gått att få, anledning till att 

patienten inte medföljer, anamnes och observationer enligt ABCDE samt råd som givits till 

patienten dokumenteras. I de fall där patienten inte vill följa med men ambulanspersonalen 

bedömer, relaterat till patientens medicinska behov och omvårdnadsbehov, att patienten bör följa 

med ska information om risker ges samt försök till övertalning göras. Kontakt ska även tas med 

läkare för att meddela om situationen. Namnet på läkaren ska dokumenteras. Om patienten däremot 

vill följa med men ambulanspersonalen bedömer att det inte behövs ska läkare kontaktas och 

informeras om statusfynd och anamnes. Läkaren ska sedan fatta beslut om fortsatt handläggning 

och allt ska dokumenteras i journalen (Landstinget i Uppsala län, 2015). 

1.7. Ambulanssjukvården i ett etiskt perspektiv och samhällsperspektiv  

Sveriges population har under de senaste årtiondena ökat på grund av dels invandring och dels ökad 

medellivslängd hos befolkningen. En ökad population medför ett högre tryck på hälso- och 

sjukvården och därmed även på ambulanssjukvården. För att rätt person ska få rätt vård i rätt tid är 

det därför viktigt att resurserna utnyttjas på rätt sätt.  Ambulansverksamheten är idag en 
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högkvalificerad sjukvårdsresurs som bör utnyttjas rätt för att inte leda till onödigt stora kostnader 

för samhället och för att den ska finnas tillgänglig för de patienter som verkligen behöver det. Vid 

lindriga åkommor kan billigare alternativ i form av sjukresetaxi vara aktuellt för patienter som 

behöver ta sig till någon form av sjukvårdsinstans. Riksdagen har utvecklat riktlinjer som bygger på 

de tre etiska principerna människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt 

kostnadseffektivitetsprincipen. Detta innebär i korthet att alla människor är lika värda, att den som 

har störst behov av sjukvård ska gå först och att den mest kostnadseffektiva behandlingen ska 

väljas. Principerna har tagits fram för att förenkla prioriteringsprocessen. Innebörden av detta blir 

för ambulanssjukvården att alla människor ska ha möjlighet till god vård och ett gott 

omhändertagande men att behoven alltid måste styra fördelningen av ambulanserna. Utnyttjas 

ambulansresurserna fel kan någon med större vårdbehov behöva stå tillbaka och det kan dessutom 

vara kostnadsineffektivt (Karlberg, 2009). 

I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor står fastställt att ett etiskt förhållningssätt 

ska prägla vårdarbetet. Det innebär att ”möta patienten som en unik individ med individuella behov 

och egna erfarenheter av akut sjukdom, skada och ohälsa.” Det är också viktigt att visa respekt och 

omsorg för patientens värdighet och integritet. Ambulanssjuksköterskan måste dock snabbt kunna 

prioritera och bedöma vårdbehov och åtgärder och se till att rätt vårdnivå erhålls för patienten 

(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012, s 4). Det kan betyda att det inte alltid är bäst för 

patienten att hamna på en överfull akutmottagning. Det är viktigt att patienten känner sig bekväm 

med ambulanspersonalens beslut och upplever att de har blivit väl bemötta och fått den hjälp och 

omvårdnad som de behöver (Holmberg & Fagerberg, 2010). Det kan dessutom vara 

kostnadseffektivt för samhället i stort om patienter som inte kräver vård på akutmottagning eller 

inläggning på sjukhus istället kan lämnas kvar hemma efter bedömning och eventuell vård av 

ambulanspersonalen (Marks et al., 2002). 

1.8. Teoretisk ram  

Begreppet som har valts som teoretisk ram är patientdelaktighet. Det kan inte beskrivas med en 

enkel definition utan är ett komplext begrepp som kan tolkas och förklaras på flera olika sätt och 

innefatta flera värden och faktorer.  

Det är viktigt att eftersträva patientdelaktighet inom vården såväl hospitalt som prehospitalt. 

Begreppet patientdelaktighet har länge beskrivits som patienters rätt till inflytande i och möjlighet 

att styra sin egen vård (Rothman, 2001). Idag anses det vara en förutsättning för god vård och 

omvårdnad (WHO, 1994). Patientdelaktighet omfattar bland annat patienters möjligheter till att 
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påverka sin vård och hur samarbetet med vårdpersonalen fungerar. I Patientlagens femte kapitel står 

det att ”Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten”. Patienterna ska utifrån sina individuella önskemål och förutsättningar kunna medverka i 

vården (SFS, 2014:821, kap. 5, 1 §). I socialstyrelsens handbok ”Din skyldighet att informera och 

göra patienten delaktig” tas det upp hur patienten på olika sätt kan göras delaktig i vården. Det 

innefattar bland annat att patienten hela tiden ska vara välinformerad och få individuellt anpassad 

information. Det understryks även att ett gott bemötande från vårdpersonalen är viktigt. Personalen 

ska genom sin medicinska kompetens och omvårdnadskompetens kunna hjälpa och stödja patienten 

i sina vårdval. Genom att skriva i journalen vad patienten har för synpunkter kan patientens 

delaktighet i fortsatt vård förhoppningsvis stärkas (Socialstyrelsen, 2015). Det är dessutom bra att 

som vårdpersonal ha i åtanke att patienten kan känna sig i beroendeställning till vårdaren och att 

detta maktförhållande kan påverka patientdelaktigheten (Friberg, 2003).  

Det är viktigt att patienten inte blir objektifierad utan känner sig behandlad som en unik människa 

under mötet med vårdpersonalen. Patienten ska i största möjliga utsträckning delta i vården och ges 

möjlighet till att medverka i beslut när det är möjligt. Ett sätt att bygga upp en förståelse för 

patienten kan vara att fråga om tidigare erfarenheter av hälsa och sjukdom (Vicente, Castren, 

Sjöstrand & Wireklint Sundström, 2013). Även tiden som vårdpersonalen avsätter till patienten är 

en viktig aspekt för att skapa förutsättningar för patientdelaktighet. Det krävs en viss tid för att 

vårdpersonalen ska kunna skapa en god relation till patienten. Inom akutsjukvården och speciellt på 

akutmottagningar kan tiden idag vara ett problem då vården strävar efter att bli mer och mer 

effektiv. Detta effektivitetstänk kan leda till att vårdpersonalen fokuserar mer på praktiska göromål 

än på att skapa en god relation till och ett närvarande engagemang i patienterna (Wiman & 

Wikblad, 2004). Prehospitalt har vårdpersonalen större möjlighet att skapa detta engagemang i 

patienterna och således skapa ett klimat som främjar delaktighet. Ambulanspersonalen kan i princip 

ta den tid de behöver med patienten för att tillsammans komma fram till ett beslut om transport eller 

icke transport såvida det inte finns uppdrag av högre prioritet som väntar (Stålhandske, 2009).  

För att en patient ska kunna göras delaktig i vården behöver vårdpersonalen skapa en lugn och trygg 

omgivning och visa en öppen och inbjudande attityd. Detta genom att visa vänlighet och prata på ett 

språk som patienten förstår och inte använda medicinska termer och uttryck. En förutsättning för 

deltagande i vården och omvårdnaden är att patienten vågar fråga och uttrycka sin önskan samt att 

patienten tar eget ansvar för att framföra sina bekymmer. Genom att personalen under samtalen med 

patienten har ögonkontakt och visar sig närvarande etableras lättare en god kontakt. Patienten måste 

känna sig bekräftad och förstådd gällande sin oro och sina bekymmer. Det är viktigt för 
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vårdpersonalen att se varje patient som en unik individ då fokusering enbart på patientens 

medicinska tillstånd kan ge en ofullständig förståelse för individen och således sjukdomen i sig. Om 

bedömningen baseras på mötet och dialogen med patienten kan en bredare dimension fås. Råd och 

information gällande situationen och vad som händer runtomkring ska kontinuerligt ges till 

patienten (Frank, Asp & Dahlberg, 2009; Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010).  

Utifrån den här analysen kan patientdelaktighet sammanfattas med åtta värden. De värdena är att 

tillräcklig information ges till patienten och att informationen anpassas till patienten, att 

vårdpersonalen är lyhörd för patientens åsikter, att patienten känner tillit till vårdpersonalen, att 

vårdpersonalen ger ett gott bemötande, att patienten visas respekt, att tillräcklig tid avsätts för 

patienten och att vårdpersonalen får patienten att känna trygghet. 

1.9. Problemformulering 

Ett flertal studier har gjorts som undersöker ambulanspersonalens perspektiv inom den prehospitala 

vården och i mötet med patienter. Få eller inga studier har gjorts som undersöker patienters 

upplevelser och uppfattningar av att lämnas hemma av ambulansen. Det är viktigt att patienten 

känner sig delaktig i beslut som tas inom vården och detta är även stadgat i Patientlagen (SFS, 

2014:821, kap. 1, 1 §) som tar upp vikten av att ”inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och 

tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet”. För att kunna utveckla ambulanssjukvården i en positiv riktning är det viktigt att 

undersöka hur patienter uppfattar sin delaktighet i beslutet att lämnas hemma. Enligt Persse och 

medarbetare (2002) behövs flera studier angående patienter som lämnas kvar hemma av 

ambulansen. 

2. Syfte 

Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i 

beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län.  

2.1. Frågeställningar 

1. Uppfattar patienterna att de är delaktiga i beslutet att lämnas kvar hemma?  

2. Uppfattar patienterna att de är delaktiga i mötet med ambulanspersonalen?  

3. Finns det några skillnader mellan vems beslut det är att stanna kvar hemma och patienternas 

uppfattning om delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma?  
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4. Finns det några skillnader mellan patienternas uppfattning av delaktighet under mötet med 

ambulanspersonalen och om de söker vård inom 24 timmar efter att ambulans tillkallats?  

 

3. METOD 

3.1. Design 

Retrospektiv enkätstudie med kvantitativ ansats. 

3.2. Undersökningsgrupp/Urval 

Inklusionskriterier för studien var patienter över 18 år som lämnats hemma, eller på annan plats 

utanför sjukhus, av ambulansen i Uppsala län under det senaste året. Exklusionskriterier var 

patienter som bodde på olika typer av omvårdnadsboenden eller patienter som inte kunde tala för 

sig. Även de patienter som enligt journalen uppenbart inte talade svenska föll bort. Totalt 200 

journaler som uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut. Efter att tre till fem försök gjorts att ringa 

upp patienterna var det 58 patienter som inte svarade. Fyra telefonnummer var ej aktiva/ej i bruk, 

dessa föll därför bort. Totalt svarade 132 patienter när de ringdes upp vilka tillfrågades om 

deltagande. I den här studien har svarsfrekvensen beräknats utifrån de patienter som svarade i 

telefon och således hade möjlighet att tacka ja eller nej till att delta. Av de 132 patienter som 

tillfrågades om deltagande valde 84 patienter (64 %) att tacka ja och 48 patienter att tacka nej 

(36 %). Orsaker till att patienterna tackade nej till deltagande var; dålig hörsel eller att 

hälsotillståndet ej tillät, nedsatt minne, språkförbistringar eller att de ej ville delta. En patient hade 

avlidit.  

3.3. Datainsamlingsmetod  

En kvantitativ enkät med 12 studiespecifika frågor och två demografiska frågor togs fram. De tio 

första studiespecifika frågorna inspirerades av en enkät av Frank, Asp, Fridlund och Baigi (2010) 

som utformats för att undersöka patientdelaktighet på akutmottagningar. Frågorna utgjordes av 

påståenden och besvarades enligt en Likert-skala där svarsalternativen var i ordinalskala från 1-5, 

där 1 motsvarade ”instämmer inte alls” och 5 motsvarade ”instämmer helt”. Detta gav 

respondenterna möjlighet att vara neutrala i sina svar genom att kryssa i det mellersta 

svarsalternativet ”varken instämmer eller avfärdar” (Ejlertsson, 2014). Fråga 11 och 12 togs från en 

studie av Persse et al. (2002) där patienter som inte åkt med ambulansen till sjukhus intervjuats. 

Frågorna syftade till att besvara patienternas uppfattningar av hur delaktiga de var i beslutet att 
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lämnas kvar hemma av ambulansen. De värden som i den här studien speglade patientdelaktighet 

och som tagits fram utifrån en analys av begreppet var; tillräcklig information, lyhördhet för 

patientens åsikter, tillit till ambulanspersonalen, gott bemötande, visad respekt, tillräckligt avsatt tid 

samt känsla av trygghet. Avslutningsvis fanns en öppen fråga där patienten med egna ord kunde 

uttrycka övriga synpunkter. Information om kön, ålder, patientens sökorsak och prioritet ut på 

körningen hämtades från ambulansjournalerna och presenteras i resultatet. Detta för att kunna 

bedöma studiens generaliserbarhet. Enkäten testades på ca 10 personer innan frågorna fastställdes. 

Enkäten bifogas i bilaga 2.  

3.4. Tillvägagångssätt 

Definitivt godkännande till att få genomföra studien gavs av verksamhetschefen för 

ambulanssjukvården i Uppsala län, Per Andersson. Dokument med skriftligt godkännande bifogas i 

bilaga 3.  

För att finna patienter som uppfyllde urvalskriterierna granskades ambulansjournaler från 

ambulansverksamheten i Uppsala län. En sökning av patientjournaler gjordes i dataprogrammet 

QlikView på patienter som lämnats hemma från januari till och med mars år 2016. Ett sökkriterie 

var att patientjournalerna skulle vara från samtliga ambulansstationer i länet. Ytterligare sökkriterier 

var att prioritet på uppdraget skulle finnas dokumenterat samt att avlämningplats var ”Hemadress”, 

”Lämnad på hämtplats” eller ”Lämnad hemma”. Sökningen genererade 406 träffar varav 60 ej var 

fyllda 18 år och därmed föll bort. Ytterligare 174 patienter föll bort av andra orsaker; att de var 

avlidna, ej kunde tala för sig/ej talade svenska, bodde på boende eller att telefonnumret/adressen ej 

hittades. Efter första sökningen kunde därmed 172 patienter inkluderas. För att hitta 200 patienter 

gjordes en ny likadan sökning för december 2015. Sökningen genererade 130 träffar men endast 57 

journaler behövde granskas för att de resterande 28 patienterna som uppfyllde inklusionskriterierna 

skulle hittas. Sökning efter adress och telefonnummer till patienterna gjordes via webbsidan 

www.hitta.se.  

Ett informationsbrev och medföljande enkät skickades ut till de 200 patienter som inkluderades 

(informationsbrevet bifogas i bilaga 1.). Cirka en vecka senare ringdes patienterna upp, tillfrågades 

om deltagande och fick lämna sina enkätsvar muntligt. Detta för att postenkäter ofta har låg 

svarsfrekvens och för att kunna förklara frågorna om några oklarheter förelåg (Polit & Beck, 2009). 

Telefonsamtalen ägde rum på ett kontorsrum på ambulansstationen i Uppsala från en fast telefon 

med dolt nummer. Författarna till studien satt med motsvarande enkät och fyllde i patienternas svar 

under samtalet. När en kommentar lämnades på fråga 13 läste författarna upp kommentaren för 
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patienten för att säkerställa att den uppfattats korrekt. Tidsåtgången för att ringa upp patienterna var 

fyra arbetsdagar. Enkäterna med informationsbrev skickades endast ut en gång men författarna 

gjorde tre till fem försök till att ringa upp patienterna om de inte svarade. Dessa försök gjordes på 

olika dagar och vid olika tidpunkter under dagarna.  

3.5. Forskningsetiska överväganden 

Studien godkändes av verksamhetschefen och överläkaren på ambulansverksamheten i Uppsala läns 

landsting då studiens syfte låg inom ramen för kvalitetsutveckling.  

Patienterna fick ett informationsbrev angående studien tillsammans med enkäten. I 

informationsbrevet fanns information om studiens syfte. När patienterna ringdes upp fick de även 

muntlig information om studien och blev därefter tillfrågade om de ville delta. De fick även 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under samtalet kunde välja att 

avbryta sin medverkan. Datan hanterades konfidentiellt och ingen data kan härledas tillbaka till 

patienterna (Codex, 2015, Helgesson, 2015). Inga känsliga frågor ställdes som t.ex. varför ambulans 

tillkallats. Den här studien omfattades inte av något av de områden som regleras av Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) och som därmed skulle ha krävt 

särskilt tillstånd.  

Något författarna reflekterade över var att patienter som blir uppringda kan ha svårare att tacka nej 

till att delta eftersom författarna då ansträngt sig mer och tagit sig tid till att ringa upp dem jämfört 

med att endast skicka ut en enkät. Något annat som reflekterades över var att samtalen eventuellt 

kunde komma att väcka jobbiga minnen hos patienterna. Den potentiella etiska nyttan med att 

patienterna kan få bättre vård och ökad delaktighet i framtiden bedömdes överväga de potentiella 

riskerna med studien. 

3.6. Bearbetning och analys 

En kvantitativ analys av datan gjordes. För att analysera svaren sifferkodades de och matades in i 

dataprogrammet SPSS. Demografisk data i form av åldersgrupp, kön, sökindex och prioritet på 

ambulansuppdraget under framkörning sammanställdes och presenteras i tabell 1. För frågeställning 

ett gjordes en deskriptiv analys av påstående 9 vilket presenteras i tabell 2. För att besvara 

frågeställning två gjordes en deskriptiv analys av påstående 1-8 samt påstående 10. Påstående 1-8 

utgör de olika värden som patientdelaktighet innefattar och fråga 10 sammanfattar de värdena. I 

enlighet med Polit och Beck (2009) redovisas den deskriptiva datan genom medelvärde, median och 

typvärde. Resultaten redovisas i fritext och förtydligas med korstabeller och stapeldiagram.  
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Frågeställning tre mätte skillnaden mellan tre grupper och analyserades genom testet Kruskal-

Wallis ANOVA. Påstående 9 jämfördes då med fråga 12. I frågeställning fyra mättes skillnaden 

mellan två grupper och svaren analyserades genom Wilcoxon´s rangsummetest (Ejlertsson, 2003; 

Rissanen, 2013; Polit & Beck, 2009). Påstående 10 jämfördes då med fråga 11. Svaren för både 

frågeställning tre och fyra redovisas i fritext och genom korstabeller och cikeldiagram. 

Signifikansnivån p<0,005 valdes. 

Svaren på påstående 1-10 presenteras i en frekvenstabell. En del av svaren på fråga 13 presenteras i 

löpande text i resultatdelen men samtliga svar finns bifogade i bilaga 4. 

 

4. RESULTAT 

4.1. Demografisk data av patienter som lämnats hemma av ambulansen i Uppsala län 

Av 132 tillfrågade patienter svarade 84 patienter på enkäten som skickats ut. Av dessa var 48 

kvinnor (57 %) och 36 män (43 %). Fyrtio av patienterna (48 %) var i åldersgruppen 70 år och 

äldre. De vanligaste av larmcentralens bedömda sökindex var bröstsmärta (11 %) och trauma 

(11 %). Prio 2 var den vanligaste prioriteten på uppdragen under framkörning (60 %). Demografisk 

data över deltagarna presenteras i tabell 1. 

Tabell1. Demografisk data av patienter som lämnats hemma av ambulansen i Uppsala län 

Demografisk data Totalt antal deltagare n=84 

  n % 

Kön     

Man 36 42,9 

Kvinna 48 57,1 

Åldersgrupp     

18-30 år 15 17,9 

31-50 år 15 17,9 

51-70 år 14 16,7 

>70 år 40 47,6 
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Forts. Tabell 1. Demografisk data av patienter som lämnats hemma av ambulansen i Uppsala län 

Demografisk data Totalt antal deltagare n=84  

  n % 

Sökindex     

Allergisk reaktion 3 3,6 

Allmän vuxen/allmän åldring 7 8,3 

Andningsbesvär 4 4,8 

Arm-/bensymtom (ej trauma) 2 2,4 

Arytmi/rytmrubbningar 7 8,3 

Brand 4 4,8 

Bröstsmärta 9 10,7 

Buk- flanksmärta 7 8,3 

Feber 1 1,2 

Förvirring 1 1,2 

Hallucination 1 1,2 

Hypoglykemi 3 3,6 

Illamående 1 1,2 

Infektion 2 2,4 

Kramper 2 2,4 

Mag- tarmblödning 1 1,2 

Näs- svalgblödning 2 2,4 

Psykiska besvär 1 1,2 

Ryggsmärta 2 2,4 

Stroke 1 1,2 

Svimning 2 2,4 

Sårskada 1 1,2 

Sänkt vakenhet 5 6 

Trafikolycka 2 2,4 

Trauma 9 10,7 

Vaginal blödning 1 1,2 

      

Oklart/Ej angivet 3 3,6 

Prio ut     

1 33 39,3 

2 50 59,5 

3 0 0 

Ej angivet 1 1,2 
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4.2. Patienternas uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma 

På påstående nio, ”Jag kände mig delaktig i beslutet att stanna kvar hemma”, i enkäten svarade 62 

av patienterna (74 %) att de instämde helt i påståendet. Några patienter som svarat att de instämde 

helt eller delvis i påståendet kommenterade även: ”Allting fungerade väldigt bra. Jag ville inte åka 

med in och ambulanspersonalen tyckte inte det behövdes” (Patient 16) och: ”Jag kom fram till 

beslutet i diskussion med ambulanspersonalen. Jag är jättenöjd.”(Patient 43). 

Fem patienter (6 %) svarade att de inte instämde alls i påståendet. En av dem kommenterade: 

 

”Jag hade fått ryggskott och blivit liggandes på golvet. För dem var det inte ens ett alternativ 

att jag skulle följa med. Det kändes olustigt. Jag upplevde att de hade bråttom iväg och bara 

hjälpte mig upp från golvet. De tog sig inte tid att stanna kvar för att se hur det gick när jag 

kommit upp och såg hur jag mådde. De sa bara -Du har ju tabletter att ta för smärtan” 

(Patient 47).  

Medelvärdet för frågan var 4,43 (Md= 5,0). Svaret för påstående nio presenteras i tabell 2 och 

figur 1. 

4.3. Patienternas uppfattning av delaktighet under mötet med ambulanspersonalen  

Resultatet av påstående 1-8 visade att majoriteten av patienten i hög utsträckning kände sig 

delaktiga under mötet med ambulanspersonalen. På påstående 10 ”Jag kände mig delaktig under 

mötet med ambulanspersonalen” som var tänkt som ett sammanfattande påstående om 

delaktigheten under mötet svarade 74 patienter (86 %) att de instämde helt eller delvis (m=4,56; 

Md=5). 

Det påstående som skattades högst var påstående fem ”Jag fick ett gott bemötande av 

ambulanspersonalen” där 75 patienter (89 %) svarade att de instämde helt i påståendet. Ingen 

patient svarade att de inte instämde alls. Medelvärdet för påstående fem var 4,85 (Md=5,0). Patient 

82 kommenterade: ”Jag har åkt mycket ambulans, de är alltid, alltid lika trevliga. Det finns 

ingenting negativt att säga. De bemöter mig med största respekt och största hjälpsamhet. De 

lyssnar och de frågar. Jag har bara positivt att säga.” och patient 15: ”Personerna som jobbar på 

ambulansen är så trevliga och fina människor. Hon tjejen gav sådant förtroendeingivande intryck”. 

Det påstående som skattades lägst var påstående åtta ”Jag kände mig trygg i att stanna kvar hemma” 

där 56 patienter (67 %) svarade att de instämde helt. Sju patienter (8 %) svarade att de inte instämde 

alls eller delvis inte instämde. Patient 21 kommenterade: ”Jag känner mig ju aldrig trygg med min 
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sjukdom. Men det är ju inget ambulanspersonalen kan göra något åt”. En annan patient 

kommenterade: 

”Det var ambulanspersonalen som tog beslutet och jag var inte i skick att bestrida. Jag tycker 

det hela var ett dåligt förfarande. Situationen var som sådan att de som var hos mig kändes 

som de inte hade tillräcklig kunskap utan ringde och konsulterade någon som verkade vara en 

äldre kollega…. De tittade bara på mina parametrar, men jag kunde ju inte ens ta mig ur 

sängen…. Jag åkte in två dagar senare och behövde två påsar blod.” (Patient 54).  

 

Övriga svar presenteras i tabell 3 och figur 1. Samtliga kommentarer och tankar från patienterna 

bifogas i bilaga 4. 
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Tabell 2. Patienternas uppfattning av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen 

1 = ”instämmer inte alls”, 2= ”instämmer delvis inte”, 3=”varken instämmer eller avfärdar”, 4=”instämmer 

delvis”, 5=”instämmer helt” 

Påstående Totalt antal (n=84) 

Medelvärde 

(m) 

Median 

(Md) 

Typvärde 

(T) 
1 

n 

(%) 

2 

n 

(%) 

3 

n 

(%) 

 

4 

n 

(%) 

 

5 

n 

(%) 

1. Jag fick tillräcklig 

information om skälet 

att jag lämnades 

hemma av 

ambulanspersonalen 

2 

(2,4) 

1 

(1,2) 

3 

(3,6) 

14 

(16,7) 

64 

(76,2) 
4,63 5,0 5 

2. Jag förstod 

informationen som 

ambulanspersonalen 

gav 

0 

(0,0) 

1 

(1,2) 

3 

(3,6) 

12 

(14,3) 

68 

(81,0) 
4,75 5,0 5 

3. Jag uppfattade att 

ambulanspersonalen 

lyssnade på mina 

åsikter 

2 

(2,4) 

3 

(3,6) 

2 

(2,4) 

12 

(14,3) 

65 

(77,4) 
4,61 5,0 5 

4. Jag kände tillit till 

ambulanspersonalen 

1 

(1,2) 

2 

(2,4) 

6 

(7,1) 

9 

(10,7) 

66 

(78,6) 
4,63 5,0 5 

5. Jag fick ett gott 

bemötande av 

ambulanspersonalen 

0 

(0,0) 

2 

(2,4) 

0 

(0,0) 

7 

(8,3) 

75 

(89,3) 
4,85 5,0 5 

6. Jag blev respekterad 

av ambulanspersonalen 

1 

(1,2) 

0 

(0,0) 

6 

(7,1) 

8 

(9,5) 

69 

(82,1) 
4,71 5,0 5 

7.Ambulanspersonalen 

tog sig tillräckligt med 

tid hos mig 

2 

(2,4) 

1 

(1,2) 

1 

(1,2) 

13 

(15,5) 

67 

(79,8) 
4,69 5,0 5 

8. Jag kände mig trygg 

i att stanna kvar 

hemma 

3 

(3,6) 

4 

(4,8) 

6 

(7,1) 

15 

(17,9) 

56 

(66,7) 
4,39 5,0 5 

9. Jag kände mig 

delaktig i beslutet att 

stanna kvar hemma 

5 

(6,0) 

3 

(3,6) 

5 

(6,0) 

9 

(10,7) 

62 

(73,8) 
4,43 5,0 5 

10. Jag kände mig del-

aktig under mötet med 

ambulanspersonalen 

2 

(2,4) 

2 

(2,4) 

6 

(7,1) 

11 

(13,1) 

63 

(75,0) 
4,56 5,0 5 
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Figur 1. Medelvärden av patienternas skattning på påstående 1-10 i enkäten. Ett högt värde (1-5) motsvarar  

hög delaktighet. 

 

4.4. Skillnader mellan vems beslut det var att stanna kvar hemma och patienternas 

uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma 

Fyrtiofem patienter (54 %) kom fram till beslutet att stanna kvar hemma tillsammans med 

ambulanspersonalen. Tjugofyra patienter (29 %) kom fram till beslutet själv och 15 patienter (18 %) 

svarade att ambulanspersonalen tog beslutet. Det fanns en signifikant skillnad mellan vems beslut 

det var att stanna kvar hemma och patienternas uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar 

hemma (𝑥2[3, n=84]=38,736, p<0,001). De patienter som svarat att ambulanspersonalen tog 

beslutet att de skulle stanna kvar hemma svarade i signifikant lägre grad att de känt sig delaktiga i 

beslutet att stanna kvar hemma. Patient 17 kommenterade: ”Jag mådde ju inte bra så jag var ju 

orolig. Men de var väl säkra på sin sak. Det var mer ambulanspersonalen som övertygade mig att 

stanna kvar hemma” och patient 7: ”De sa att jag kunde stanna kvar, så då fick jag ju acceptera 

det”. Medelvärdet för påstående nio var för den gruppen 2,8 jämfört med 4,83 för patienterna som 

kommit fram till beslutet själv och 4,76 för de som kommit fram till beslutet tillsammans med 

ambulanspersonalen. Detta presenteras i tabell 3. 

  

4,63 4,75 4,61 4,63
4,85 4,71 4,69

4,39 4,43 4,56

1

2

3

4

5

Medelvärde för påstående 1-10



18 
 

Tabell 3. Skillnader mellan vems beslut det var att stanna kvar hemma och patienternas uppfattning av delaktighet 

 i beslutet att lämnas kvar hemma. Statistiskt signifikant skillnad föreligger mellan de som uppgett att 

ambulanspersonalen tog beslutet och de som kom fram till beslutet själv eller tillsammans med ambulanspersonalen. 

Fråga 12. Vems var beslutet att 

stanna kvar hemma?  

Totalt antal n=84 

Påstående 9. Jag kände mig delaktig i beslutet att stanna 

kvar hemma 

1 = ”instämmer inte alls”, 2= ”instämmer delvis inte”, 3=”varken 

instämmer eller avfärdar”, 4=”instämmer delvis”, 5=”instämmer 

helt” 

Medelvärde 

(m) 

Median 

(Md) 

Jag kom fram till beslutet själv 

n=24 (28,6 %) 
4,83 5,0 

Jag kom fram till beslutet 

tillsammans med 

ambulanspersonalen 

n=45 (53,6 %) 

4,76 5,0 

Ambulanspersonalen tog 

beslutet 

n=15 (17,9 %) 

2,8 3,0 

 

4.5. Skillnader mellan patienternas uppfattning av delaktighet under mötet med 

ambulanspersonalen och om de sökte vård inom 24 timmar efter att ambulans tillkallats 

Det fanns en signifikant skillnad mellan patienternas uppfattning av delaktighet under mötet med 

ambulanspersonalen och om de sökt vård inom 24 timmar efter att ambulans tillkallats (U=356,5, 

𝑛1=84, 𝑛2=84, p=0,002 two tailed). Sextiosju patienter uppgav att de inte uppsökt ny vårdinstans 

inom 24 timmar efter mötet med ambulanspersonalen (80 %). De 17 patienter som svarade att de 

uppsökt vård inom 24 timmar (20 %) svarade i lägre grad att de känt sig delaktiga under mötet med 

ambulanspersonalen (m= 3,88) jämfört med de som inte uppsökt vård (m=4,73). En patient 

kommenterade: 

”De insinuerade att jag kunde stanna hemma. Jag träffade tre olika läkare dagen efter på 

närakuten och sedan på akutmottagningen. Alla tyckte att det var konstigt att 

ambulanspersonalen konstaterat att hjärtat slog oregelbundet men inte tagit EKG. De hade 

kunnat konstatera förmaksflimmer redan då i så fall. Nu blev det konstaterat först ett dygn 

senare” (Patient 29). 
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Resultatet presenteras i tabell 4. Den vanligaste typen av vård som söktes var vårdcentral och 

akutmottagning/ambulans. Mer detaljerad information om vilken typ av vård som söktes presenteras 

i figur 2.  

Tabell 4. Skillnader mellan patienternas uppfattning av delaktighet under mötet med ambulanspersonalen  
och om de sökte vård inom 24 timmar efter att ambulans tillkallats. Signifikant skillnad föreligger mellan de  

som sökte vård inom ett dygn och de som inte gjorde det. 

Fråga 11. Sökte du annan 

vårdinstans för samma besvär 

inom 24 timmar efter mötet 

med ambulanspersonalen? 

Totalt antal n=84 

Påstående 10. Jag kände mig delaktig i mötet med 

ambulanspersonalen 

1 = ”instämmer inte alls”, 2= ”instämmer delvis inte”, 3=”varken 

instämmer eller avfärdar”, 4=”instämmer delvis”, 5=”instämmer 

helt” 

Medelvärde 

(m) 

Median 

(Md) 

Nej  

n=67 (80,0 %) 
4,73 5,0 

Ja  

n=17 (20,0 %) 
3,88 4,0 

 

                

 

                      Figur 2. Deskriptiv data över vilken typ av vård patienterna sökte inom 24 timmar 
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5. DISKUSSION  

Av de patienter som lämnats hemma av ambulansen i Uppsala län och deltog i studien svarade 

majoriteten att de kände sig delaktiga under mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att 

lämnas kvar hemma av ambulanspersonalen. Påståendet om att patienterna fått ett gott bemötande 

av ambulanspersonalen skattades högst och påståendet att de kände sig trygga i att stanna kvar 

hemma skattades lägst. De patienter som svarat att ambulanspersonalen tog beslutet att de skulle 

stanna kvar hemma svarade i signifikant lägre grad att de kände sig delaktiga i beslutet att stanna 

kvar hemma. De patienter som uppsökte vård inom 24 timmar efter mötet med ambulanspersonalen 

svarade i signifikant lägre grad att de känt sig delaktiga under mötet med ambulanspersonalen 

jämfört med de som inte uppsökt vård. 

5.1. Resultatdiskussion 

5.1.1. Patienternas uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma 

Majoriteten av patienterna i studien (85 %) instämde helt eller delvis i påståendet att de kände sig 

delaktiga i beslutet att stanna kvar hemma. Patienten ska enligt Vicente och medarbetare (2013) i 

största möjliga utsträckning ges möjlighet att medverka i beslut när det är möjligt. Då 

ambulanspersonal och patienter inte har samma uppfattning om hur allvarligt sjuk patienten är, är 

det inte möjligt att återspegla detta till 100 % i beslutet att stanna kvar hemma (Richard & Ferrall, 

1999). Eftersom ambulanspersonalen kan ha uppdrag med högre prioritet som ligger och väntar 

finns det inte alltid tillräckligt med tid till att få patienten att känna delaktighet i beslutet 

(Stålhandske, 2009; Hildestam & Östlund, 2014; SFS, 1982:763). Trots att det enligt 

ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning står fastställt att patienten ska göras delaktig och 

ges tillräckligt med tid och individuellt anpassad information kan ambulanspersonalen ändå behöva 

lämna patienten hemma, utan att tillgodose dessa faktorer. Detta kan bero på att de resonerat enligt 

behovs- och solidaritetsprincipen för att någon patient med större vårdbehov väntar (Karlsberg, 

2009; Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). Som resultatet i den här studien visar 

känner dock patienterna i Uppsala län sig i de allra flesta fall delaktiga i beslutet att stanna hemma. 

5.1.2. Patienternas uppfattning av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen  

Som ett övergripande resultat på påstående 10 svarade 88 % av patienterna att de kände sig helt 

eller delvis delaktiga i mötet med ambulanspersonalen (m=4,56). I de mer specifika påståendena 

(1-8) som analyserar de olika värdena av vad patientdelaktighet innefattar, det vill säga; tillräcklig 

information, lyhördhet för patientens åsikter, tillit till ambulanspersonalen, gott bemötande, visad 
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respekt, tillräckligt avsatt tid samt känsla av trygghet, svarade majoriteten av patienterna att de helt 

eller delvis instämde i påståendena. Det som skattades lägst var påståendet om att de kände sig 

trygga i att stanna kvar hemma. Det här var i uppsatsen av Hildestam och Östberg (2014) en av de 

viktigaste faktorerna i bedömningen om patienten kunde lämnas hemma. Om patienterna inte 

verkade känna sig trygga försökte tid och engagemang läggas på att försöka få dem att känna 

trygghet i att stanna kvar hemma. I den här studien, där drygt 8 % av patienterna svarade att de inte 

eller delvis inte kände sig trygga i stanna hemma, tyder resultatet på att ambulanspersonal i Uppsala 

län skulle kunna lägga mer tid och engagemang på att få patienterna att känna sig trygga i 

situationen. Trots att målet borde vara att 100 % av patienterna ska känna sig trygga i att lämnas 

hemma kanske det i praktiken inte går att uppnå. En patient i den här studien kommenterade: ”Jag 

känner mig ju aldrig trygg med min sjukdom. Men det är ju inget ambulanspersonalen kan göra 

något åt” (Patient 21). 

5.1.3. Skillnader mellan vems beslut det var att stanna kvar hemma och patienternas uppfattning 

om delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma 

Resultatet i studien visade att det fanns en signifikant skillnad mellan vems beslut det var att stanna 

kvar hemma och patienternas uppfattning av delaktighet i beslutet. I studien av Persse och 

medarbetare (2002) svarade över 80 % av patienterna att de själva tagit beslutet att inte följa med 

ambulansen jämfört med bara ca en tredjedel av patienterna i den här studien. Majoriteten av 

patienterna svarade istället att de tagit beslutet tillsammans med ambulanspersonalen. Att patienter 

och vårdpersonal tar beslut gemensamt kan tyda på att patienten fått bättre bakomliggande 

information och därmed bättre förståelse för situationen vilket leder till delaktighet i beslutet 

(Nyberg & Edeborg, 2015; Hess, Grudzen, Thomson, Raja & Carpenter, 2015). 

I studien av Persse och medarbetare (2002) svarade ca 5 % av patienterna att de var missnöjda med 

beslutet att stanna kvar hemma vilka då kan tänkas känt sig mindre delaktiga i beslutet. I de fall där 

ambulanspersonalen tagit beslutet att lämna patienten hemma kan det hända att patienten accepterar 

det då han eller hon känner sig i beroendeställning till och underläge mot ambulanspersonalen 

(Friberg, 2003). Patient 17 speglade detta i sin kommentar: ”Jag mådde ju inte bra så jag var ju 

orolig. Men de var väl säkra på sin sak. Det var mer ambulanspersonalen som övertygade mig att 

stanna kvar hemma” och patient 7 som kommenterade: ”De sa att jag kunde stanna kvar, så då fick 

jag ju acceptera det”. Dessa kommentarer speglar hur viktigt det är att ambulanspersonalen tar sig 

tid och är lyhörd för patientens åsikter och visar denne respekt. 
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Trots att ambulanspersonal och patienter ofta har olika uppfattningar om allvarlighetsgraden i 

patientens tillstånd, enligt Richard och Ferrall (1999), så är ambulanssjuksköterskan den som har 

den högsta kompetensen att prehospitalt bedöma detta. Ibland föreligger inget vårdbehov alls eller 

så kan patienten färdigbehandlas på plats men i de fall där uppfattningarna skiljer sig har 

ambulanssjuksköterskan en skyldighet att få patienten att känna sig lugn och trygg i situationen och 

ge god individanpassad information (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). I de fall 

där patienterna i den här studien uppgett att ambulanspersonalen tagit beslutet uppfattade de i 

signifikant lägre grad att de känt sig delaktiga i beslutet. Detta kan bero på att ambulanspersonalen i 

de här fallen inte lyckats uppnå de mål och kriterier som står beskrivna i kompetensbeskrivningen 

eller att de bedömt situationen utifrån behovs- och solidaritetsprincipen eller 

kostnadseffektivitetsprincipen. Ambulanspersonalen kan således ha tagit beslut över patienten för 

att frigöra resurser till patienter med större vårdbehov eller för att bedömning gjorts att patienten 

själv eller med ett för samhället billigare alternativ kunnat ta sig till vårdinrättning (Karlberg, 2009; 

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012).   

5.1.4. Skillnader mellan patienternas uppfattning av delaktighet under mötet med 

ambulanspersonalen och om de sökt vård inom 24 timmar efter att ambulans tillkallats 

Den här studien visade att de patienter som uppsökte vård inom 24 timmar i lägre grad kände sig 

delaktiga under mötet med ambulanspersonalen. Det verkar alltså finnas ett samband i att patienter 

som inte känner sig delaktiga i mötet med ambulanspersonalen i högre grad söker vård på nytt kort 

tid efter mötet. Dock behöver det inte vara något negativt att patienterna söker vård kort tid efter 

mötet med ambulanspersonalen. Patienternas sjukdomsbild och tillstånd kan försämras efter mötet 

med ambulanspersonalen men det är då viktigt att de fått information om vart de ska vända sig och 

vilken som är rätt vårdnivå för dem (Hildestam & Östberg, 2014). Patientens behov ska alltid sättas 

i första hand vilket kan innebära att det inte alltid är bäst för patienten att följa med 

ambulanspersonalen till en överfull akutmottagning (Holmberg & Fagerberg, 2010; Hildestam & 

Östberg, 2014). 

Om patientens hälsotillstånd inte är av allvarlig karaktär och om han eller hon har fått god 

information om detta är det mindre troligt att patienten söker ny vård för samma besvär. Det kan 

vara kostnadseffektivt för samhället om patienter som inte kräver vård på annan vårdinstans kan 

stanna kvar hemma efter bedömning och eventuell vård av ambulanspersonalen eller att de vid 

lindriga åkommor istället kan transporteras med sjukresetaxi (Marks et al., 2002; Karlberg, 2009). 

För att patienten inte ska söka vård inom kort tid för samma besvär är det dock viktigt att få denne 
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att känna sig trygg, införstådd och delaktig i beslutet. För patientsäkerhetens skull är det dock alltid 

viktigt att informera om vart patienten ska vända sig vid försämring eller utebliven förbättring 

(Wireklint et al., 2009). 

En känsla av individuellt anpassad vård och bedömning är viktig för att stärka tilliten och 

förtroendet mellan patienten och ambulanspersonalen. (Forslund et al., 2005; Wireklint Sundström 

& Dahlberg, 2010). Det är viktigt att ambulanspersonal har tillräcklig kunskap om hur de ska 

bedöma patienter för att det ska bli patientsäkert. Det finns strukturerade arbetsmetoder i form av 

ABCDE-principen, intervjumetoder och behandlingsriktlinjer. Men erfarenhet och klinisk blick 

spelar också stor roll (Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009; Hildestam & Östberg, 2014; 

Landstinget i Uppsala län, 2015; Nyberg & Edeborg, 2015). Det är alltså många faktorer som spelar 

in i bedömningen av patienten för att den ska bli korrekt och säker och ibland missas vissa aspekter. 

I studien av Persse och medarbetare (2002) visade det sig att flera av de patienter som lämnats 

hemma led av allvarliga åkommor som t.ex. sepsis, hjärtinfarkt och stroke. I den här studien 

framkom ett par sådana exempel; en patient där förmaksflimmer senare konstaterades och en patient 

med akut blödning. Återigen understryks vikten av att ambulanspersonalen är lyhörd för vad 

patienten har att säga och tar sig tid att göra en korrekt bedömning. 

5.2. Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en retrospektiv enkätstudie med kvantitativ ansats där svaren samlades in 

per telefon. Metoden lämpade sig väl för att nå ut till en stor population. Då metoden är väl 

beskriven är den lätt att replikera. De frågor i enkäten som utgjordes av påståenden kunde skattas 

med en femgradig skala vilket gjorde det möjligt för deltagarna att vara neutrala genom att skatta 3, 

”varken instämmer eller avfärdar”. För de patienter som hade svårt att ta ställning till påståendena 

utnyttjades det neutrala svarsalternativet. Hade det inte funnits ett neutralt svarsalternativ hade 

möjligtvis resultatet lutat än mer åt det positiva hållet detta baserat på författarnas upplevelse av 

samtalen med patienterna. En avslutande öppen fråga gav deltagarna möjlighet att ge en mer 

nyanserad bild av deras uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av, och i mötet med, 

ambulanspersonalen. Att samla in enkätsvaren per telefon minimerade risken för missförstånd av 

frågorna genom att författarna vid oklarheter kunde förklara vad som menades och att alla frågor 

blev korrekt besvarade. 

Svarsfrekvensen på 64 % visade sig vara hög jämfört med en postenkätstudie av Frank och 

medarbetare (2010) där svarsfrekvensen endast var 46 % efter fyra utskickade påminnelser. Jämfört 

med fyra omgångar utskickade enkäter torde vald metod också vara mer kostnadseffektiv, trots att 
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kostnaden för de telefonsamtal som gjordes i den här studien inte är registrerad. Fyra arbetsdagar 

för att samla in 84 enkätsvar torde även kunna anses vara tidseffektivt jämfört med 

postenkätstudier. Genom vald metod behövde patienter som tackat nej till att delta inte få hem 

påminnelser om studien. Svarsfrekvensen beräknades på de patienter som svarade i telefon efter 3-5 

försök. Detta eftersom de patienter som inte svarade eller vars nummer inte var i bruk aldrig fick 

möjlighet att ta ställning till deltagande. En svarsfrekvens beräknad på samtliga 200 utskickade 

enkäter hade således gett en lägre svarsfrekvens (42 %) än vad som nu räknats med vilket får tas 

hänsyn till. Det är svårt att säga om resultatet hade blivit annorlunda om samtliga 200 patienter hade 

tillfrågats. 

Många patienter hade inte läst igenom informationsbrevet och enkäten innan de ringdes upp vilket 

kan ha lett till att de inte hunnit tänka igenom sina svar. Ett antal patienter hade också svårt att 

skatta påståendena i enkäten med en siffra. Detta trots att enkäten testats på ca 10 personer samt var 

baserad på och sammansatt av tidigare beprövade enkäter. Något som diskuterades under etiska 

överväganden var att samtalet eventuellt skulle komma att väcka jobbiga minnen hos patienterna. 

Det här var dock inget som uppfattades under samtalen utan tvärtemot berättade patienterna gärna 

om sitt möte med ambulanspersonalen. Även de patienter som hade haft en negativ upplevelse och 

uppfattning upplevdes positiva till att svara på frågorna och berätta om situationen. Något annat 

som diskuterats under etiska överväganden var att patienter som blir uppringda kan ha svårare till 

att tacka nej till att delta då författarna tagit sig tid till att ringa upp patienterna. Dessutom kan 

patienterna eventuellt ha påverkats att skatta påståendena i enkäten högre än de egentligen tänk 

eftersom ett telefonsamtal blir mer personligt än en postenkät. 

Tidsspannet på fyra månader tillbaka i tiden sedan händelsen fungerade bra. Majoriteten av 

patienterna mindes väl situationen då de blivit lämnade hemma av ambulansen. Endast fyra 

patienter föll bort på grund av att de inte kunde minnas situationen. Något som kan ha minskat 

antalet besvarade samtal kan ha varit att samtalen ringdes från en telefon med dolt nummer. 

Svarsfrekvensen kan tänkas ha blivit högre om patienterna hade sett vem som ringde. Ett fåtal, tre, 

patienter hade missuppfattat hur de skulle gå tillväga för att lämna sina enkätsvar och hade när de 

ringdes upp redan skickat in enkäten till Uppsala universitet och då själva stått för kuvert och porto.  

Påstående 1-8 i enkäten utformades efter en analys av begreppet patientdelaktighet och är således 

olika faktorer som innefattas i begreppet. Fråga 10 var tänkt att vara en sammanlagd bedömning av 

begreppet patientdelaktighet i mötet med ambulanspersonalen. Innehållsvaliditeten kan tänkas vara 

god då enkäten, som ska mäta patientdelaktighet, är uppbyggd efter en analys av begreppet 
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patientdelaktighet utifrån vetenskapliga studier. Något som kan påverka reliabiliteten är att frågorna 

eventuellt kan tolkas olika av olika användare vilket kan göra att deras tolkning förs vidare till 

patienterna. Slumpmässiga fel kan vara att en del patienter lämnats hemma av ambulansen flera 

gånger och därmed har svårt att minnas de specifika tillfällena och dessutom upplevt dem som 

väldigt olika. Enkäten är inspirerad av tidigare testade enkäter och har en Likert-skala, vilken är en 

bra svarsmetod för att skatta påståenden. I studiens population framgår att den största åldersgruppen 

var patienter över 70 år (40 %). Denna population tros spegla hur åldersfördelningen ser ut bland 

patienter som lämnas hemma av ambulansen i Uppsala län. Studiens resultat kan möjligen anses 

vara generaliserbart på patienter som lämnas hemma av ambulansen i Uppsala län. Hänsyn bör dock 

tas till att de patienter som inte kunde tala för sig eller inte talade svenska föll bort. De utgör en 

intressant patientkategori och hade eventuellt genererat ett annat resultat. Detta i och med att det 

lättare kan uppstå kommunikationsproblem och därmed brister i patientdelaktigheten på grund av 

språkförbistringar eller kulturkrockar etcetera.  

5.3. Kliniska implikationer 

Det finns få studier gjorda som studerar patienternas perspektiv inom ambulanssjukvården. Studien 

kan ge ambulansorganisationen i Uppsala län en inblick i hur patienterna inom den prehospitala 

vården uppfattar sin delaktighet i beslutet att inte transporteras in till sjukhus. Studien skulle kunna 

leda till kvalitetsutvecklingsarbete inom verksamheten. Trots att resultatet pekar på att majoriteten 

av patienterna uppfattat sig delaktiga i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att stanna kvar 

hemma så finns ändå en förbättringspotential, inte minst i att få patienterna att känna trygghet i 

beslutet att stanna kvar hemma. För den enskilda sjuksköterskan inom ambulanssjukvården kan 

studien ge en inblick i hur patienterna uppfattar sin delaktighet i mötet med ambulanspersonalen 

och i beslutet att stanna kvar hemma samt att väcka medvetenhet i hur många faktorer som spelar in 

för att göra patienten delaktig. Studien kan även ha betydelse ur ett samhällsperspektiv då 

patienternas upplevelse av vården kan förbättras om patientdelaktigheten stärks. Med en ökad 

patientdelaktighet bör även förtroendet för ambulanssjukvården stärkas. Att fortsätta informera 

patienterna om varför de lämnas hemma och om hur prioriteringarna fungerar kan leda till att 

ambulansresurserna i framtiden utnyttjas mer effektivt och därmed minskar dessa kostnader för 

samhället.   

5.4. Slutsats 

Majoriteten av de patienter som lämnas hemma av ambulanspersonalen i Uppsala län känner sig 

delaktiga under mötet och i beslutet att lämnas kvar hemma. De patienter som inte känner sig 
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delaktiga under mötet med ambulanspersonalen uppsöker i högre grad ny vårdinstans inom ett 

dygn. Det är av stor vikt att tillräcklig tid tas av ambulanspersonalen för att göra korrekta och 

individuella bedömningar och få patienterna att känna sig delaktiga. Det behövs fler studier om 

situationer där patienter lämnas hemma och sedan söker ny vårdinstans av samma orsak inom 24 

timmar. Detta för att få ökade kunskaper om det här och därmed kunna minska det antal situationer 

där patienter i onödan söker ny vård eller för att undvika att rätt vård fördröjs vid akuta tillstånd. 
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BILAGA 1. Informationsbrev. 

 
Institutionen för folkhälso-  

och vårdvetenskap 

2016 
 

Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av 

ambulansen i Uppsala län:  

Förfrågan om deltagande 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en enkätstudie avseende patienters uppfattning av delaktighet 

i beslutet att lämnas hemma av ambulansen.  

Av alla ambulanstransporter i Uppsala län så är det ca 10 % av patienterna som inte följer med till 

sjukhus. Du blir tillfrågad att delta då du enligt ambulansens journalrapport lämnats kvar hemma av 

ambulansen under det senaste året. Syftet är att undersöka patienters uppfattning av 

patientdelaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att inte åka med till sjukhus, 

vilket kan ligga till grund för kvalitetsutveckling inom ambulansverksamheten. Resultatet kommer 

att redovisas i en D-uppsats.  

Vad innebär deltagandet i studien  

Du får här med detta informationsbrev bifogat en enkät bestående av 12 frågor. Vi vore tacksamma 

om Du funderar över svaren på dessa frågor. Vi kommer ringa Dig någon gång mellan v. 15-17 och 

fråga om Du vill delta i studien. Om Du tackar ja fungerar det som ett muntligt samtycke till 

deltagande och vi kommer därefter gå igenom svaren på enkäten. Du kan när som helst under 

samtalets gång välja att avbryta Ditt deltagande. All data som samlas in till studien kommer 

hanteras konfidentiellt. Ingen information kommer kunna härledas tillbaka till Dig. Samtalet 

kommer att ta ca 5-10 minuter. 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Vid frågor vänligen kontakta någon av nedanstående personer: 

Elin Dahlström, sjuksköterska i specialistutbildning. Elin.Dahlstrom.8040@student.uu.se 

Janina Sundman, sjuksköterska i specialistutbildning. Janina.Sundman.6632@student.uu.se 

Camilla Fröjd, doktor i medicinsk vetenskap, klinisk lektor. Camilla.frojd@surgsci.uu.se  

Uppsala, januari 2016 
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BILAGA 2. Enkät. 

Enkät 

Var vänlig och ta ställning till följande påståenden och frågor om Din upplevelse av att lämnas 

hemma av ambulansen.  

1 = ”instämmer inte alls”, 2= ”instämmer delvis inte”, 3=”varken instämmer eller avfärdar”, 

4=”instämmer delvis”, 5=”instämmer helt” 

 

Ålder:               18-30år            31-50år            51-70år            >70år 

__________________________________________________________________________ 

1. Jag fick tillräcklig information om skälet att jag lämnades hemma av 

ambulanspersonalen 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

2. Jag förstod informationen som ambulanspersonalen gav 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

3. Jag uppfattade att ambulanspersonalen lyssnade på mina åsikter 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 
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4. Jag kände tillit till ambulanspersonalen 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

5. Jag fick ett gott bemötande av ambulanspersonalen 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

6. Jag blev respekterad av ambulanspersonalen 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

7. Ambulanspersonalen tog sig tillräckligt med tid hos mig 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

8. Jag kände mig trygg i att stanna kvar hemma 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 
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9. Jag kände mig delaktig i beslutet att stanna kvar hemma 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

10. Jag kände mig delaktig under mötet med ambulanspersonalen 

 

 

           1                    2                    3                    4                    5 

Instämmer inte alls                                                          Instämmer helt 

__________________________________________________________________________ 

11. Sökte Du annan vårdinstans för samma besvär inom 24 timmar efter mötet med 

ambulanspersonalen? 

 

  Nej    

  Ja:   Ambulans / akutmottagning    Vårdcentral    Jourmottagning / närakut              

__________________________________________________________________________ 

12. Vems var beslutet att stanna kvar hemma? 

 

Jag kom fram till beslutet själv   

Jag kom fram till beslutet tillsammans med ambulanspersonalen 

Ambulanspersonalen tog beslutet 

__________________________________________________________________________ 
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13. Egna tankar eller kommentarer: 

 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

   

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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BILAGA 4. Tankar och kommentarer från patienter. 

Fråga 13 Egna tankar och kommentarer: 

Patient 1. ”Det var inte så sakligt. Jag ger hög poäng på trivselfaktorn, tid och visad omsorg, men 

saknade tydligheten gällande diagnos och vad som kunde hända om jag stannade hemma” 

Patient 2. ”De var helt fantastiska, allt var bra” 

Patient 3. ”De är ju väldigt kunniga, de ser ju på människor hurdant det står till” 

Patient 4. ”Bra bemött, jag är så nöjd!” 

Patient 6. ”Jag sökte vårdcentral och hemläkarjour innan ambulansen. Jag hade varit sjuk länge, 

sedan januari, och fått penicillinkur men jag blev bara sämre och sämre och fick 40 graders feber. 

Men när ambulansen kom fick jag lugnande besked och kände mig trygg i att vara hemma. Det 

viktigaste för mig var att få ett utlåtande” 

Patient 7. ”De sa att jag kunde stanna kvar, så då fick jag ju acceptera det” 

Patient 10. ”Det var trygga killar som kom. De övertygade mig om att jag kunde stanna kvar 

hemma” 

Patient 11. ”Symtomen hade försvunnit när ambulansen kom. Jag hade tänkt ringa och säga att de 

inte behövde komma men det hann jag inte. De var väldigt snabbt på plats. De sa att jag skulle 

ringa igen om symtomen återkommer. Det var helt och hållet ett gemensamt beslut att stanna kvar 

hemma” 

Patient 12. ”Vi kom överens helt och hållet ambulanskillarna och jag” 

Patient 13. ”Jag ringde 1177 och det var dem som beställde ambulans åt mig. Jag hade 

förmaksflimmer. De var två stycken i ambulanspersonalen. Hon som jag uppfattade som ledaren, en 

kvinna, uppfattade jag som riktigt oerhört otrevlig. Hon sa att det var fel att ringa ambulansen och 

skällde på mig för att jag inte tagit tillräckligt med medicin. Mannen, som jag uppfattade som 

underordnad, han var helt okej. Han hade nog inte så mycket att säga till om” 

Patient 14. ”Det verkar som att personalen har helt olika utbildningar och erfarenheter…. Det är 

väldigt varierande, en del är lugna och snälla men ibland har jag varit livrädd när jag åkt med för 

att de varit så arroganta….. Alla gör så himla olika, en del ringer inte ens någon läkare…. Ibland 
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när jag inte vill följa med in så propsar de väldigt mycket på det, men när jag själv känner att jag 

behöver komma in har de inte tyckt att jag ska följa med” 

Patient 15. ”Personerna som jobbar på ambulansen är så trevliga och fina människor. Hon tjejen 

gav sådant förtroendeingivande intryck”  

Patient 16 ”Allting fungerade väldigt bra. Jag ville inte åka med in och ambulanspersonalen tyckte 

inte det behövdes” 

Patient 17. ”Jag mådde ju inte bra så jag var ju orolig. Men de var väl säkra på sin sak. Det var 

mer ambulanspersonalen som övertygade mig att stanna kvar hemma” 

Patient 18. ”De var helt perfekta” 

Patient 19. ”Det var 1177 som ringde ambulans. Det kändes inte bra, jag var upprörd flera dagar 

efteråt. Ambulanspersonalen ringde min vårdcentral och kom fram till en telefonsvarare. Då ringde 

de på ett annat nummer och kom till en telefonsvarare igen. Då sa de att de hade ett eget nummer 

som de ringde på och talade in ett meddelande till sjuksköterskan.  Sedan sa de bara ”hoppas hon 

ringer tillbaka”, men hon ringde aldrig, hon var väl inte i tjänst. De var väldigt trevliga men sen 

fick jag inte åka med. De tyckte att jag skulle ringa tillbaka till min vårdcentral själv. Jag hade 

blodtryck 90/60 och kunde inte komma upp ur sängen. Jag hade legat i tre dagar. Deras motivation 

var att ”du kunde ju komma och öppna dörren själv”. Det gick väldigt snabbt, känslan sen var 

”vad hände egentligen?”.” 

Patient 20. ”De var jättebra” 

Patient 21. ”Jag känner mig ju aldrig trygg med min sjukdom. Men det är ju inget 

ambulanspersonalen kan göra något åt” 

Patient 23. ”Jag hade jäktat hela dagen inför ett kalas, sedan när gästerna kom tuppade jag av. 

Men jag ville stanna hemma, jag visste ju vad det berodde på. Ambulanspersonalen tog blodtryck 

och sänka. Sänka-provet såg bra ut men blodtrycket var lite lågt” 

Patient 28. ”Jag hade värk i penis som var av övergående art. Vi fick råd att ta kontakt med urolog 

vilket vi gjorde” 

Patient 29. ”De insinuerade att jag kunde stanna hemma. Jag träffade tre olika läkare dagen efter 

på närakuten och sedan på akutmottagningen. Alla tyckte att det var konstigt att 
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ambulanspersonalen konstaterat att hjärtat slog oregelbundet men inte tagit EKG. De hade kunnat 

konstatera förmaksflimmer redan då i så fall. Nu blev det konstaterat först ett dygn senare” 

Patient 32. ”Bättre kan man inte bli omhändertagen av någon människa” 

Patient 34. ”Jag har anlitat dem flera gånger. Jag är nöjd.” 

Patient 37. ”Jag är nöjd. Jag har knappt haft något att göra med vården innan” 

Patient 38. ”Det fungerade väldigt bra” 

Patient 40. ”Jag ringde 1177 som i sin tur ringde ambulans. Det var ju en bra idé att ringa 

ambulans och prata med dem. Jag mådde ju inte bra, men det var ju inget som ambulanspersonalen 

kunde bota.” 

Patient 41. ”Jag blev lugnare av att prata med dem, anledningen till att jag åkte till 

akutmottagningen var att jag skulle kunna få någonting mot hostan.” 

Patient 42. ”Underbart! Jag kände mig helt trygg. Jag lärde mig hantera panikångesten.” 

Patient 43. ”Jag kom fram till beslutet i diskussion med ambulanspersonalen. Jag är jättenöjd.” 

Patient 44. ”Jag trodde jag skulle följa med. Jag ville inte ha dit ambulans egentligen det var 

hemtjänsten som ringde. Jag var glad att jag fick stanna hemma.” 

Patient 46. ”Dåligt att man inte får ta med sin egen rullstol. Det blir så svårt när jag kommer fram 

till sjukhus och jag blir beroende av att någon annan kan hjälpa mig att hämta den.” 

Patient 47. ”Jag hade fått ryggskott och blivit liggandes på golvet. För dem var det inte ens ett 

alternativ att jag skulle följa med. Det kändes olustigt. Jag upplevde att de hade bråttom iväg och 

bara hjälpte mig upp från golvet. De tog sig inte tid att stanna kvar för att se hur det gick när jag 

kommit upp och såg hur jag mådde. De sa bara ”du har ju tabletter att ta för smärtan”.” 

Patient 51. ”Toppbetyg på allting, de var jättebra. Det var deras rekommendation att stanna kvar.” 

Patient 53. ”De föreslog att jag skulle stanna kvar och jag accepterade det. De var trevliga och 

gulliga. De förklarade vad saker och ting kunde bero på.” 

Patient 54. ”Det var ambulanspersonalen som tog beslutet och jag var inte i skick att bestrida. Jag 

tycker det hela var ett dåligt förfarande. Situationen var som sådan att de som var hos mig kändes 

som de inte hade tillräcklig kunskap utan ringde och konsulterade någon som verkade vara en äldre 
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kollega…. De tittade bara på mina parametrar, men jag kunde ju inte ens ta mig ur sängen…. Jag 

åkte in två dagar senare och behövde två påsar blod.” 

Patient 55. ”Jag var väldigt nöjd med deras jobb” 

Patient 56. ”De var oerhört proffsiga” 

Patient 59. ”De var jättegulliga men de kändes lite dömande.” 

Patient 69. ”Det var mitt i natten. Besvären hade släppt lite när jag kom men hade fortfarande 

väldigt ont. Det kändes som de inte tog det så allvarligt. De bagatelliserade besvären och sade att 

jag skulle få vänta så länge på skutmottagningen. De övertalade mig att stanna kvar hemma.” 

Patient 71. ”De var otroligt proffsiga!” 

Patient 72. ”De rekommenderade att jag skulle stanna kvar och jag accepterade det. Jag tyckte att 

de gjorde ett bra jobb. Det kändes som att de tog hand om situationen på ett bra sätt och brydde 

sig.” 

Patient 73. ”Det var ett bra bemötande, de var professionella” 

Patient 75. ”De skötte sig jättebra” 

Patient 76. ”Allting vore så mycket bättre om all personal på sjukhuset var som de på ambulansen, 

hade du ställt frågorna om dem istället hade du fått helt andra svar” 

Patient 80. ”Jag var inställd på att det var onödigt att de kom från början. Det var nog en 

överreaktion från 1177s sida.” 

Patient 81. ”De är bra som de är de där pojkarna och flickorna.” 

Patient 82. ”Jag har åkt mycket ambulans, de är alltid, alltid lika trevliga. Det finns ingenting 

negativt att säga. De bemöter mig med största respekt och största hjälpsamhet. De lyssnar och de 

frågar. Jag har bara positivt att säga.” 

Patient 83. ”Det var väl ambulanspersonalen som föreslog att jag skulle stanna hemma, men jag 

instämde ju efter att ha pratat igenom det.” 

 


