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Sammanfattning Det senaste decenniet har den svenska ambulanssjukvården utvecklats från att vara en 
transportorganisation till en organisation som även fokuserar på att lindra och behandla 
akuta tillstånd. Ambulanssjukvården utvecklas fortlöpande och i dagsläget är det en 
högteknologisk och högspecialiserad vård vilken ställer större krav på personalens 
kompetens. Ambulansuppdrag kan variera i prioritet och omfattning vilket ställer krav på en 
hög medicinsk kompetens. En av de viktigaste uppgifterna inom prehospitalt arbete är att 
prioritera och bedöma patienters tillstånd. Bedömningen ligger som grund för fortsatt 
vårdinriktning och prioritering. Återkoppling/patientuppföljning från sjukhuset kan innebära 
att rätt diagnos sätts samt hjälpa ambulanssjuksköterskan att avgöra om prehospitalt bedömt 
tillstånd varit korrekt. Syftet med studien var att beskriva specialistutbildade 
ambulanssjuksköterskors behov av återkoppling avseende bedömning och behandling efter 
avslutat ambulansuppdrag. Studien genomfördes som en enkätundersökning. Femton 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor från två ambulansstationer i Halland ingick i 
studien. Majoriteten av ambulanssjuksköterskorna såg behovet av 
återkoppling/patientuppföljning samt ansåg att det är svårt att få information om de 
patienter som lämnats på sjukhuset. Personliga relationer till patient ansvarigsjuksköterska 
på vårdande enheter visade sig spela en viss roll när det gällde att får information om 
patienterna. Utformande av en handlingsplan för regelbunden återkoppling avseende 
bedömning och behandling efter avslutat ambulansuppdrag skulle utgöra en relativt 
kostnadseffektiv utbildning för ambulanssjuksköterskor som skulle kunna öka 
patientsäkerheten. Resultatet kan komma att användas i framtiden för att utforma en 
handlingsplan för regelbunden återkoppling avseende bedömning och behandling efter 
avslutat ambulansuppdrag. Avslutningsvis kan påstås att det är gratis kompetenshöjning där 
alla är vinnare om ambulanssjuksköterskan får möjlighet till patientuppföljning. 
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Abstract The Swedish prehospital/ambulance organization has the last decades evolved from a 
transport organization to a an organization that focus on alleviate and treating acute 
medical conditions in the field as well as transporting patient to the emergency ward.  
The ambulance service is developing continually and offers today a high-tech and 
highly specialized nursing/care. Which in turn demand a higher standard and 
competence on the care provider. Ambulance mission can vary in priority and magnitude. 
This in turn demand a high medical competence our capacity. One of the most important 
task´s in pre-hospital work is to prioritize and assess the patient status. The medical 
judgment lies as a foundation for further caring focus and triage. Feedback and patient 
monitoring from the hospital can be pin pointing the right diagnosis and support the 
ambulance nurse to decide if the right pre hospital diagnosis was judged. 

The aim of the study was to describe specialist educated ambulance nurses need of feedback 
according to the medical judgment and treatment after terminated ambulance mission.   

The study was performed as a survey investigation with a quantitative descriptive design. 
Fifteen specialist educated ambulance nurses in two ambulance stations in Halland 
participated in the study. 

The majority of the ambulance nurses recognized the need of feedback/patient monitoring 
and found it difficult to receive information about patient that been transported to the 
hospital. Personal relationships to certain patient responsible nurses on caring units showed 
in some cases important to obtain information about patients. To design a plan for a regular 
feedback according to judgment and treatment after concluding the assessment could serve 
as a cost efficient education to the ambulance nurses and increase patient assurance. The 
result could in the future be used to design a action plan for recurring feedback in 
regard to assessment and treatment after completed mission.  In conclusion one can 
claim that this is a free of charge competence improvement where all parts can be 
benefiting if we let the ambulance nurse have the opportunity to patient follow up.  
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Inledning 

Det senaste decenniet har den svenska ambulanssjukvården utvecklats från att vara en 
transportorganisation till en organisation som även fokuserar på att lindra och behandla akuta 
tillstånd (Suserud & Svensson, 2009). Ambulanssjukvården utvecklas fortlöpande och i 
dagsläget är det en högteknologisk och högspecialiserad vård vilken ställer större krav på 
personalens kompetens. Sedan 1 november 2005 har det ställts krav på att det ska vara minst 
en legitimerad sjuksköterska i ambulans för att kunna bedriva avancerade akutsjukvård och ge 
läkemedel och behandla på plats. 
Kraven på ambulanssjuksköterskor är höga, de förväntas göra korrekta bedömningar under 
tidspress och göra relevanta åtgärder, samtidigt som de ibland granskas av åskådare och 
anhöriga (Sterud, Hem, Lau & Ekeberg, 2011). Prehospitala bedömningar kan variera i 
svårighetsgrad och det upplevs som stressande för personal att inte få veta hur det gick för 
patienten efter avslutat uppdrag (Sterud et al, 2011). 
 
Bakgrund 
 
Ambulanstransporten är inledningen av en vårdprocess och ambulanssjuksköterskan har 
utbildning för att kunna vårda kritiskt skadade eller sjuka patienter. Ambulansuppdrag kan 
variera i prioritet och omfattning vilket ställer krav på att ambulanssjuksköterskan har en hög 
medicinsk kompetens. En av de viktigaste uppgifterna inom prehospitalt arbete är att 
prioritera och bedöma patienters tillstånd. Bedömningen ligger som grund för fortsatt 
vårdinriktning och prioritering (Suserud och Svensson, 2009). Widgren (2012) har utarbetat 
ett beslutsstöd, Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS), för att prehospitala 
bedömningar ska kunna göras med en hög patientsäkerhet. Efter införande av Prehospital 
Trauma Life Support (PHTLS) konceptet har strävan varit att få ett snabbt omhändertagande 
av traumapatienter. Med begreppet ” the platinum ten minutes”, menas att de mest kritiskt 
skadade patienterna bör vara klara för transport inom tio minuter från första ambulans 
ankomst (Suserud & Svensson, 2009). 
Det är ambulanssjuksköterskan som skapar förutsättningar för vård och varje vårdtillfälle 
skall ses som något nytt och unikt där det är viktigt att vara förberedd inför det oförberedda 
(Holmberg & Fagerberg, 2010; Wireklint Sundström & Dahlberg, 2012). Detta ställer krav på 
ett strukturerat, medvetet och lugnt arbetssätt (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011).  Det 
är viktigt för ambulanssjuksköterskan att ha ett öppet sinne inför vårdsituationen (Wireklint 
Sundström & Dahlberg, 2011). En holistisk människosyn där patientens hela livsvärld 
fokuseras, skapar en fördomsfri och trygg vårdrelation (Holmberg & Fagerberg, 2010).  
 
För att säkerställa ambulanssjuksköterskans arbetsrutin och öka patientsäkerheten har en 
struktur för den prehospitala vårdprocessen tagits fram. Vårdprocessen kan delas in i tre faser 
där den inledande fasen belyser risker och förberedelser inför den kommande vårdsituationen. 
Fas två innebär ett snabbt omhändertagande efter gällande riktlinjer och akuta åtgärder. Efter 
insamlad information och värdering av kliniska tecken gör ambulanssjuksköterskan en 
bedömning av patientens tillstånd (Hagiwara och Wireklint-Sundström, 2009). Denna 
bedömning benämns Prehospitalt Bedömt Tillstånd (PBT) (SLAS, 2011). Utifrån PBT kan 
sedan specifik behandling och vårdprogram aktiveras. Vårdprogram och riktlinjer för 
behandling inom prehospital ambulanssjukvård grundas på säkerställda riktlinjer som 
utarbetats av Sveriges medicinskt ledningsansvariga ambulansläkare i samverkan (SLAS, 
2011). Dessa riktlinjer skapar förutsättningar för ambulanssjuksköterskan att snabbt sätta in  
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lämplig behandling för att minska lidande och främja överlevnad. Det finns lokala skillnader 
på riktlinjerna i de olika regioner och landsting som finns i Sverige, dock vilar de på samma 
evidensbaserade grund (SLAS, 2011). Den tredje och avslutande fasen innefattar beslut om 
hur patienten lämpligast utefter tillstånd och behandling, bör transporteras till sjukhus. 
Beslutet fattas efter prioritering fastställd av den ambulanssjuksköterska som är medicinskt 
ansvarig. Ambulanssjuksköterskan ansvarar för patienten till dess att överrapportering skett 
till nästa vårdenhet (Suserud & Svensson, 2009). 
 
Återkoppling  
 
Återkoppling kan ses som ett sätt att bedöma prestationen i en viss situation och kan leda till 
en positiv förändring. Lyon, Clarke, Milligan och Clegg (2012) menar att återkommande 
återkoppling inom prehospital verksamhet har en positiv inverkan på återupplivningsförsök 
och leder till en säkrare sjukvård. Det ger även ambulansteamet en möjlighet till utvärdering 
av vård och bedömningar.  Ambulanssjuksköterskan har ett behov att få veta om utförda 
åtgärder varit korrekta och att få återkoppling kan leda till ett emotionellt avslut av uppdraget 
(Norcini, 2010). Avsevärda förbättringar av akutvården sågs efter införande av feedback efter 
utförd hjärt- och lungräddning prehospitalt. Tiden för att påbörja hjärtkomprimering 
minskades. Även genomsnittstiden för snabb defibrillering förbättrades markant efter 
införande av utvärdering och återkoppling (Lyon, Clarke, Milligan och Clegg, 2012). 
Patientmötet och samtalet skapar trygghet för patienten likväl som det ligger till grund för 
bedömning och beslutsfattande från ambulanssjuksköterskans sida (Holmberg & Fagerberg, 
2010; Wireklint Sundström & Dahlberg, 2012). En korrekt bedömning av patientens symtom 
och tecken skapar förutsättningar för en säkrare vård där rätt vårdkedja kan aktiveras 
(Widgren, 2012).  
 
Enligt Harrahill och Gunnels (1999) kan återkoppling och feedback från sjukhuset innebära 
att rätt diagnos sätts samt hjälpa ambulanssjuksköterskan att avgöra om det prehospitalt 
bedöma tillståndet varit korrekt. Det är viktigt att återkopplingen sker inom en bestämd 
tidsram samt att det finns ett säkerställt system för att tillhandahålla information efter avslutat 
ambulansuppdrag.  Harrahill och Gunnels (1999) ger exempel på system för återkoppling. 
Detta kan ske dels genom telefonkontakt med intensivvårdssjuksköterska eller förskrivna 
formulär som fylls i av patientansvarig läkare. Återkoppling kan utgöra ett ovärderligt 
instrument för lärande (Harrahill & Gunnels, 1999). Det kan även ses som ett sätt att höja 
kvaliteten inom den prehospitala akutsjukvården. Enligt Norcini (2010) bör återkoppling vara 
strukturerad och användas som ett redskap för lärande likväl som för personlig utveckling. 
 
Sekretesslagen (1980:100) skyddar patienten men kan ses som ett hinder för att möjliggöra för 
personal att få fram information. All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att följa 
Sekretesslagen. Detta innebär ett förbud att utan patientens tillåtelse röja information gällande 
allt som rör vård och hälsotillstånd. Detta innefattar såväl skriftligen som muntligt eller att på 
annat sätt förmedla sekretessbelagda uppgifter. Patienten själv kan ge samtycke att uppgifter 
rörande hälsotillstånd får lämnas ut. Det finns dock inga särskilda bestämmelser hur ett 
samtycke skall utformas, däremot skall det tydligt dokumenteras i patientens journal 
(Vårdförbundet, 2010). Vid kommunikation med verksamhetsutvecklare för 
Ambulanssjukvården i Region Halland framkom att vid behov av återkoppling, har 
personalen haft möjlighet att ta kontakt med ambulansöverläkare. Detta kunde, om inga 
sekretesshinder fanns, resultera i att information gällande avslutade patientfall kunde lämnas 
ut.  
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Det har tidigare även funnits möjligheter till återkoppling där avidentifierade epikriser 
användes men i dagsläget finns det inte några rutiner eller riktlinjer för återkoppling efter 
avslutade ambulansuppdrag. Det ses därför som intressant att undersöka hur 
specialistutbildade ambulanssjuksköterskor uppfattar sitt behov av återkoppling kring 
patientvården efter avslutat ambulansuppdrag.  
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att beskriva specialistutbildade ambulanssjuksköterskors behov av 
återkoppling avseende bedömning och behandling efter avslutat ambulansuppdrag 
 
 
Metod 
Design 
Studien genomfördes som en enkätundersökning med en kvantitativ metod och deskriptiv 
design.  Kvantitativ metod kan vara lämpligt för att nå ett större urval där alla respondenter får 
samma frågor som besvaras i lugn och ro (Ejvegård, R. (2009). 
 
Urval 
Urvalet bestod av specialistutbildade ambulanssjuksköterskor yrkesverksamma inom Region 
Hallands ambulanssjukvård. Information om studien presenterades både skriftligen och 
muntligen för verksamhetschef samt respektive stationschef. Efter godkännande från 
verksamhetschef fick berörd personal muntlig information samt hade möjlighet att ställa 
eventuella frågor. Femton specialistutbildade ambulanssjuksköterskor från två 
ambulansstationer i Halland ingick i studien.   
 
Instrument 
Enkäten som användes har tidigare använts inom liknande forskningsområde. Den är 
utformad av Forsberg och Garhed (2009) via forskningscentrum PreHospen vid högskolan i 
Borås. Initialt använde sig Forsberg och Garhed (2009) av en provenkät för att validera 
enkäten och dess utformning. Enkäten ändrades efter utvärdering från provrespondenter. Den 
enkät som slutligen användes av Forsberg och Garhed (2009)  inleds med demografiska 
frågor, därefter tio påståenden som skattas och avslutningsvis tre öppna frågor. Delar av 
Forsberg och Garheds (2009) enkät användes i föreliggande studie. Frågorna omformulerades 
till en del för att passa syftet med studien där fokus ligger på behovet av återkoppling i 
relation till bedömning och behandling. De öppna frågorna togs bort och antalet demografiska 
frågorna minskades från nio till fem frågor. Därefter följde åtta påståenden som skattades med 
hjälp av en Likert skala huruvida de stämde från ”i mycket hög grad”till ”inte alls”( se tabell 
1).  I studien av Forsberg och Garhed (2009) ingick frågor som innefattade utbildning och om 
det fanns en önskan att få träffa patienter efter uppdrag. Dessa frågor ingick inte i 
föreliggande studie då fokus i denna var återkoppling i relation till bedömning och behandling 
 
Datainsamling  
 
Informationsbrev om studien med kontaktuppgifter till ansvariga för studien samt information 
om att det var frivilligt att delta lämnades ut till respektive stations chef.  
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Stationschefen informerade personalen och lade ut enkäter samt informationsblad i 
stationernas samlingsrum. Initialt lades trettio enkäter ut.  De besvarade enkäterna lades i 
kuvert och lämnades i därför avsett postfack på en av stationerna. De första femton besvarade 
enkäterna ingick i studien. Det tog bara några få dagar att samla in femton enkäter och då 
skickades mail till stationscheferna med information om att det hade inkommit tillräckligt 
med enkätsvar och de ombads att maila till personalen att data insamlingen var genomförd.  
Resterande obesvarade enkäter samlades in. 
 
 
Bearbetning av data  
 
Svaren sammanställdes, matades in och bearbetades med hjälp av ett datorstött 
analysprogram, Statistical Package for the Social Sciences (Andersson & Wahman, 2009). 
Resultatet presenteras som deskriptiva data med antal, medianvärde och medelvärde (se tabell 
1).   
 
Etik 
 
Tillstånd att genomföra studien har erhållits från lokala etikprövningsgruppen på Sektionen 
för hälsa och samhälle på Högskolan i Halmstad Dnr UI 2013/1021. Skriftligt tillstånd för 
genomförande av studien beviljades av verksamhetschefen för Ambulanssjukvården inom 
Region Halland. Respondenterna var anonyma. Enkäterna delades inte ut, utan hämtades på 
avsedd plats och lämnades på avsedd plats vilket har lett till en mindre tvingande situation för 
respondenterna. Data samlades in från stationerna som en enhet för att minska risken för att 
enskilda respondenter skulle kunna identifieras. Vidare var deltagandet frivilligt och inga 
personuppgifter hanterades. En möjlig komplikation med studien var att det fanns en risk att 
berörda chefer inom ambulansverksamheten i Region Halland såg återkoppling som en svår 
fråga att hantera för verksamheten. Helsingforsdeklarationens etiska principer för hur 
forskning inom hälso- och sjukvård har följts (The World Medical Association (2008).  
 
Resultat 
 
De första 15 inkomna besvarade enkäterna ingick i studien och redovisas i resultatet. Av de 
15 respondenterna i studien var 10 män och 5 kvinnor. Respondenternas erfarenhet av 
ambulanssjukvård sträckte sig från lägst 1 år till 28 år som mest. Medianen var 14 år. 
På frågan om antalet ambulans uppdrag per vecka svarade 4 av 15 (27 %) respondenter att de 
hade mer än 15 uppdrag/vecka, 8 av 15 (53 %) hade 10 till 15 uppdrag/vecka och de som hade 
0-10 uppdrag/vecka var 3 av 15 (20 %). Gällandepatientuppföljningar/månad svarade 7 av 15 
(47,7 %) respondenter att de inte hade någon patientuppföljning över huvud taget på en 
månad. 6 av 15 (40 %) hade 1-2 patientuppföljningar, 1 av 15 (6,7 %) hade 3 
patientuppföljningar/månad och lika många uppgav att de hade mer än 4 uppföljningar.  
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Tabell 1. Sammanställning av enkätsvar 
Påståenden I mycket     I ganska      I ganska    Inte alls    Mean     

Median 
hög grad     hög grad    låg grad 

n=15 

1. Jag har många uppdrag där 
jag är osäker på om jag gjort 
en korrekt bedömning                

     0                   1                    9                5        (3,3)         
(3,0) 

15 

2. För mitt arbete har jag 
nytta av att få reda på om min 
dokumenterade preliminära 
diagnos inte överensstämmer 
med diagnosen som ställs på 
sjukhus 

     9                   1                    4               1         (1,8)         
(1,0) 
               

15 

3. Jag vill veta hur det gick 
för patienten för att förbättra 
mina prehospitala 
bedömningar efter att jag 
lämnat dem på mottagande 
enhet 

     8                   3                   4                0          (1,7)         
(1,0) 

15 

4. Jag vill veta hur det gick 
för patienter för att kunna 
bearbeta och avsluta mitt 
uppdrag efter att jag lämnat 
de på mottagande enhet 

     3                  3                    7                2          (2,5)         
(3,0) 

15 

5. Jag upplever det som lätt 
att få information på 
sjukhuset, om en patient som 
jag tidigare har vårdat 

     0                 1                    8                 6          (3,3)        
(3,0) 

15 

6. Jag upplever det som lätt 
att få information på 
sjukhuset om en patient som 
jag tidigare har vårdat, i de 
fall jag känner 
patientansvarig sjuksköterska 

     0                 6                    8                 1          (2,7)         
(3,0) 

15 
 
 
 

7. Ofta hänvisar 
patientansvarig sköterska till 
lagen om sekretess när jag 
vill följa upp hur det gått för 
en behandlad patient 

     1                 2                   7                  5          (3,1)         
(3,0) 
 
 
     

15 

8. Jag upplever mina 
möjligheter till 
patientuppföljning efter 
avslutat uppdrag som goda 

     0                3                    6                  6          (3,2)         
(3,0) 

15 
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Gällande osäkerhet vid prehospital bedömning(fråga 1, tabell 1) angav majoriteten av 
respondenterna att de inte kände sig osäkra på om de gjort en korrekt bedömning. På frågan 
om de tyckte att det förelåg behov av att få veta preliminär och slutgiltig diagnos (fråga 2, 
tabell 1) svarade 10 av 15 (67 %) respondenterna att det gjorde det i mycket hög eller ganska 
hög grad.   
 
Upplevelserna av hur lätt det är att få information om de patienter som har lämnats till 
sjukhuset (fråga 5, tabell 1) var varierande, 1 av 15 svarade i ganska hög grad, 8 av 15 uppgav 
i ganska låg grad och 6 av 15 tyckte inte alls att det var lätt.  
På frågan om huruvida sjuksköterskorna hänvisar till lagen om sekretess när de tillfrågas om 
att få följa upp patient (fråga 7, tabell 1) så svarade 3 av 15 (20 %) respondenter i mycket hög 
grad/ganska hög grad, 7 av 15 (46,7%) i ganska låg grad och 5 av 15 (33,3%) inte alls. 
Möjligheterna till patientuppföljning efter avslutade uppdrag(fråga 8, Tabell 1) var 
varierande. Enbart 3 av 15 (20 %) respondenter upplevde att de i ganska hög grad hade den 
möjligheten, 6 av 15( 40 %) i ganska låg grad och lika många inte alls. 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva specialistutbildade ambulanssjuksköterskors behov av 
återkoppling avseende bedömning och behandling efter avslutat ambulansuppdrag. 
Det gjordes en ganska omfattande litteraturgenomgång före studiens genomförande för att få 
en överblick över forskningen i området. Det framkom ganska snabbt att det inte fanns 
mycket forskning om uppföljning och återkoppling efter genomfört ambulansuppdrag så 
behovet av ytterligare studier verkade vara stort. 
 
Kvantitativ metod valdes eftersom det stämde bra med studiens syfte och en validerad enkät 
fanns. Enkäten har använts inom liknande forskningsområde och den är utformad av Forsberg 
och Garhed (2009) via forskningscentrum PreHospen vid högskolan i Borås. Enkäter skall 
vara lättförståelig och tydliga, det skall inte ta lång tid för respondenterna att fylla i dem. 
Enligt Ejvegård (2009) hör svarsfrekvensen ihop med bland annat tydligheten i enkäten, 
storleken på enkäten, hur den är utformat och om den är förtroendegivande. Andra faktorer 
som skulle kunna påverkat respondenternas svar var bland annat arbetsbelastning, stress, 
trötthet och ointresse. Eftersom 15 enkäter besvarades på bara några få dagar och inga interna 
bortfall förekom kan det tolkas som att respondenterna ansåg enkäten som lättförståelig och 
tydlig samt att det var ett angeläget ämne. 
      
Det kan finnas en viss svaghet i enkätundersökningar enligt Polit och Beck (2010), eftersom 
det inte finns så mycket utrymme för att utveckla och förklara frågorna djupare. 
Respondenterna har inte haft möjlighet att ställa följdfrågor, eller möjlighet till utveckling av 
sina svar. Det fanns inte heller möjlighet att kontrollera om alla respondenter verkligen hade 
rätt kompetens vilket möjligen kan vara en brist. På arbetsplatserna arbetar undersköterskor, 
sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor, sjuksköterskor med annan specialitet. 
Det här är en pilot studie som endast visar hur det ser ut på två ambulansstationer. Därför är 
det svårt att generalisera resultat och uppge att så är det överallt. Materialet är för lite för det. 
Om studien hade genomförts länsövergripande och i andra landsting hade studien kanske inte 
fått samma resultat som på de här två stationerna, behovet av återkoppling och uppföljning är 
kanske mindre hos dem. 
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva specialistutbildade ambulanssjuksköterskors behov av 
återkoppling avseende bedömning och behandling efter avslutat ambulansuppdrag. De 
viktigaste faktorer från resultatet kommer att diskuteras 
 
Könsfördelning 
 
Av de 15 respondenterna i studien var 10 män och 5 kvinnor, vilket är en ojämn fördelning 
mellan könen. Den överensstämmer dock med hur det ser ut inom ambulanssjukvården som 
helhet alltså att antalet män är minst dubbelt så stort som antalet kvinnor. Detta bör dock inte 
ha påverkat resultatet. 
 
Patientuppföljning/återkoppling 
 
Angående patientuppföljning/återkoppling per månad svarade 7 av 15 respondenter att de inte 
hade haft någon patientuppföljning över huvud taget på en månad, och 6 av 15 hade enbart 
haft 1-2 patientuppföljningar. Två av 15 angav att de haft 3 eller fler patientuppföljningar i 
månaden. Resultatet visade därför att ambulanssjuksköterskans behov av patientuppföljning 
och återkoppling var stort, även om majoriteten ansåg att de har gjort korrekta bedömningar. 
En klar majoritet ansåg sig ha ett behov av att veta hur det har gått för patienterna efter att de 
lämnades på vårdande enheter. Att vara del aktiv i patientuppföljning/återkoppling har stort 
betydelse för mer effektivt arbete.  
      
Detta är i enlighet med Norcini (2010) som påpekar att patientuppföljning/återkoppling har 
stort värde för inlärningen hos personalen. 
Möjligheterna till patientuppföljning efter avslutade uppdrag var varierande. Med tanke på 
nuvarande arbetsrutiner och sekretesslagen upplevde ändå 3 av 15 respondenter att de hade 
goda möjligheter till patientuppföljning efter avslutade ambulans uppdrag, vilket är 
anmärkningsvärd. Dock upplevde majoriteten av respondenterna, 12 av 15 möjligheten till 
patientuppföljning efter ambulansuppdrag som ganska liten. För få patientuppföljningar och 
återkopplingar kan troligen medföra hinder för ambulanssjuksköterskan att kunna utvecklas i 
sin yrkesroll.  
Enligt Jonsson och Segesten(2004) är det av stor vikt att få ”kvitto” på att personalen har 
handlat rätt i den akuta situationen och att patienten har erhållit rätt vård. Genom 
patientuppföljning och återkoppling kan risken för osäkerhet samt felbedömningar minskas.  
En klar majoritet av respondenterna ansåg att det var svårt att få information om de patienter 
som lämnades på sjukhuset, vilket är i linje med dagens rutiner och innebörden i 
sekretesslagen (1980:100). Att kunna följa upp patienter som har överlämnats på vårdande 
enheter är i lagens mening ganska svårt, men det framkom av studien en tendens att det var 
möjligt att göra det ändå. Personliga relationer till patient ansvarig sjuksköterska på vårdande 
enheter visade sig spela en viss roll gällande att får information om patienterna då 6 av 15 
respondenter uppgav att det är lätt att få information om patienterna i de fallen de känner 
personalen, vilket anses strida mot sekretesslagen (1980:100). 
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Tio av 15 respondenterna angav att de har en stor nytta av att få bekräftelse på sina 
dokumenterade bedömningar och om deras preliminära diagnos inte överensstämmer med 
diagnosen som ställs på sjukhuset.  
De är angelägna om att få veta hur det gått för patienterna för att förbättra sina prehospitala 
bedömningar efter att patienterna har lämnats till mottagande enhet, eftersom 8 av 15 angav i 
mycket hög grad och 3 av 15 i ganska hög grad. Enligt Harrahill och Gunnels (1999) kan 
patientuppföljning/återkoppling innebära en ökade korrekt bedömning av patientens 
hälsotillstånd i den prehospitala arbetet. Det är av stor vikt att patientuppföljning/återkoppling 
genomförs under en bestämd tid och att systematiskt få information efter avslutade uppdrag.  
Prehospital sjukvård kräver i högre grad idag att kunna göra korrekta och tidiga bedömningar 
och ha förmågan att slussa patienterna till rätt vårdnivå. För kompetensutvecklingen är det 
ytterst viktigt att ha patientuppföljning som inslag i det dagliga arbetet Norcini (2010). 
Ambulanssjuksköterskan utgår alltid från patientens behov av sjukvård, därför är det av stor 
vikt att kunna förhålla sig till dagens forskning och evidensbaserade vård (Widgren, 2012). 
Ett enkelt sätt att öka den  

 
kompetensen är patientuppföljning som egentligen kostar inte något för arbetsgivare eller 
samhället, alla är vinnande på det från patienten, ambulanssjuksköterskan, arbetsgivaren och i 
slutändan samhället. Ambulanssjuksköterskan ser patientuppföljningen som ett viktigt verktyg 
för att i första hand utveckla sin kunskap och i andra hand få kvitto på om det är rätt eller fel 
bedömning. Det är även viktigt att få ett riktigt avslut på sitt uppdrag utan att behöva ha 
oklarheter efter överlämnandet av patienterna till olika vårdenheter. Det kan förhöja deras 
kunskapsnivå och ge ett ökat självtroende inför kommande uppdrag, men även bidra till att ge 
en helhetsbild av patientuppdraget från larmet tills patienten blir överlämnad på vårdenheter. 
 
 
Konklusion 
 
I resultatet framkommer att majoriteten av ambulanssjuksköterskorna ser behovet av 
återkoppling/patientuppföljning.  En klar majoritet ansåg att det är svårt att få information om 
de patienter som lämnats på sjukhuset, vilket är i linje med dagens rutiner och sekretesslagen. 
Personliga relationer till patient ansvarigsjuksköterska på vårdande enheter visade sig spela en 
viss roll gällande att får information om patienterna som lämnats där tidigare då 6 av 15 
respondenter uppgav att det är lätt att få information om patienterna i de fallen de känner 
personalen. 
Resultatet kan komma att användas i framtiden för att utforma en handlingsplan för 
regelbunden återkoppling avseende bedömning och behandling efter avslutat 
ambulansuppdrag. Detta skulle i sin tur kunna utgöra en relativt kostnadseffektiv utbildning 
vilket leder till en kompetensutveckling av ambulanssjuksköterskan samt en ökad 
patientsäkerhet. Sammanfattningsvis kan påstås att återkoppling är gratis och 
kostnadseffektivt kompetenshöjning där alla är vinnare om ambulanssjuksköterskan får 
möjlighet till patientuppföljning. 
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Bilaga 1 
 

Samtycke till medverkande i forskningsprojektet ”Uppföljning och återkoppling 
efter prehospital bedömning och behandling”.  
Detta är ett forskningsprojekt som sker inom ramen för specialistutbildning inom 

ambulanssjukvård på Högskolan i Halmstad. Syftet med studien är att beskriva 

specialistutbildade ambulanssjuksköterskors behov av återkoppling avseende bedömning och 

behandling efter avslutat ambulansuppdrag.  

Jag har informerats om forskningsprojektets syfte, hur materialet till studien kommer 

insamlas, bearbetas och hanteras. Jag har fått information om att min medverkan är frivillig 

och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. 

 

I och med mitt deltagande samtycker jag härmed att delta i forskningsprojektet. 

”Uppföljning och återkoppling efter prehospital bedömning och behandling”. 

 

Naser Ghorbani Josef Abadi 

Sjuksköterska 

nasersjk@hotmail.com  

Barbro Boström 

Handledare 

Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle  

barbro.bostrom@hh.se 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev till ansvarig verksamhetschef för Ambulanssjukvården i 
Region Halland angående forskningsprojektet ”Uppföljning och återkoppling 
efter prehospital bedömning och behandling”.  
Jag är en student som läser Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

Ambulanssjukvård, 60 hp vid Högskolan Halmstad. Jag önskar inom ramen för min 

magisteruppsats få genomföra en mindre enkätstudie inom Region Hallands 

ambulanssjukvård på station Öster och Väster i Halmstad.  

Syftet med studien är att beskriva specialistutbildade ambulanssjuksköterskors behov av 

återkoppling avseende bedömning och behandling efter avslutat ambulansuppdrag. En av de 

viktigaste uppgifterna inom prehospitalt arbete är att prioritera och bedöma patienters 

tillstånd. Bedömningen ligger som grund för fortsatt vårdinriktning och prioritering. Studier 

har visat att ambulanssjuksköterskor har ett behov att få veta om utförda åtgärder varit 

korrekta och att få återkoppling kan leda till ett emotionellt avslut av uppdrag. 

Studien kommer att genomföras som en enkätstudie och urvalet består utav 15 

specialistsjuksköterskor verksamma inom Region Hallands ambulanssjukvård. Enkäten 

innehåller 5 bakgrundsfrågor och 8 påståenden och beräknas ta 5-10 min att besvara. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Enkäten lämnas efter skriftligt godkännande från er ut 

under hösten 2013 till frivilliga informanter.  

Med vänlig hälsning 

Naser Ghorbani Josef Abadi 
nasersjk@hotmail.com  
Barbro Boström 
Handledare, Högskolan i Halmstad. Sektionen för Hälsa och Samhälle barbro.bostrom@hh.se 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Tillstånd från Verksamhetschef Ambulanssjukvården i Region Halland för 
genomförande av forskningsprojektet ”Uppföljning och återkoppling efter 
prehospital bedömning och behandling”. 

Forskningsprojektet sker inom ramen för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning 

mot ambulanssjukvård på Högskolan i Halmstad.  

Syftet med studien är att beskriva specialistutbildade ambulanssjuksköterskors behov av 

återkoppling avseende bedömning och behandling efter avslutat ambulansuppdrag. Jag har 

informerats om forskningsprojektets syfte. Jag lämnar tillstånd för genomförande av 

forskningsprojekt ” Uppföljning och återkoppling efter prehospital bedömning och 

behandling”. 

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

Datum  Namnunderskrift med förtydligande. 

……………………  ………………………… 

Yrkestitel   Telefon (dagtid) 

………………………………………   

Naser Ghorbani Josef Abadi  

Sjuksköterska, Student Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

ambulanssjukvård 

nasersjk@hotmail.com  

……………………………………… 

Barbro Boström 

Handledare 

Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle  barbro.bostrom@hh.se 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 4 

 
Information till Specialistsjuksköterskor inom Ambulanssjukvården Region 
Halland angående forskningsprojektet ”Uppföljning och återkoppling efter 
prehospital bedömning och behandling”.  
Jag är en student som läser Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

Ambulanssjukvård, 60 hp vid Högskolan Halmstad.  Jag kommer att genomföra min 

magisteruppsats om uppföljning och återkoppling efter prehospital bedömning och behandling 

under hösten 2013. Jag tillfrågar Dig som Specialistsjuksköterska om Din medverkan i min 

studie.  

Syftet med studien är att beskriva specialistutbildade ambulanssjuksköterskors behov av 

återkoppling avseende bedömning och behandling efter avslutat ambulansuppdrag. En av de 

viktigaste uppgifterna inom prehospitalt arbete är att prioritera och bedöma patienters 

tillstånd. Bedömningen ligger som grund för fortsatt vårdinriktning och prioritering. Studier 

har visat att ambulanssjuksköterskor har ett behov att få veta om utförda åtgärder varit 

korrekta och att få återkoppling kan leda till ett emotionellt avslut av uppdrag. Studien 

kommer att genomföras som en enkätstudie och urvalet består utav 15 

specialistsjuksköterskor verksamma inom Region Hallands ambulanssjukvård. Enkäten 

innehåller 5 bakgrundsfrågor och 8 påståenden och beräknas ta 5-10 min att besvara. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Det kommer inte finnas någon möjlighet till att kunna 

härleda vem som svarat på enkäten.  

Naser Ghorbani Josef Abadi 

nasersjk@hotmail.com 

Barbro Boström 

Handledare Högskolan i Halmstad 

Sektionen för Hälsa och Samhälle  

barbro.bostrom@hh.se 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 5 
 
Enkätfrågor för forskningsprojektet ”Uppföljning och återkoppling efter 
prehospital bedömning och behandling”.  
 

Är du       Man  Kvinna 

Din erfarenhet från ambulanssjukvård    _______år  

Hur många ambulansuppdrag har du per vecka   

                 0-10 

 10-15 

 >15 

 

Hur ofta gör/får du en patientuppföljning per månad?              0 

 1-2 

 3 

 >4 

Vilken arbetslivserfarenhet har du från sjukvården?   

 Har ej arbetat på sjukhus 

 Har arbetat på   sjukhusavdelning 

 Har arbetat på akutmottagning 

 Har arbetat på hjärtintensiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jag har många uppdrag där jag är osäker på                                                                    

om jag gjort en korrekt bedömning. 

 

För mitt arbete har jag nytta av att få reda på                                                    

om min dokumenterade preliminära diagnos 

inte överensstämmer med diagnosen som  

ställs på sjukhus. 

 

Jag vill veta hur det gick för patienten för att                                                                  

förbättra mina prehospitala bedömningar 

efter att jag lämnat dem på mottagande enhet. 

 

Jag vill veta hur det gick för patienter för att                              

kunna bearbeta och avsluta mitt uppdrag  

efter att jag lämnat de på mottagande enhet. 

 

 

Jag upplever det som lätt att få information                                                                    

på sjukhuset, om en patient som jag tidigare 

har vårdat. 

 

 

Jag upplever det som lätt att få information                                                       

på sjukhuset om en patient som jag tidigare  

har vårdat, i de fall jag känner patientansvarig sköterska. 

  

 

 

 

Nedan följer åtta påståenden. 

I vilken grad stämmer de in på dig?                   I mycket     I ganska      I ganska    Inte alls 

Markera med ett X.                                hög grad      hög grad    låg grad 

    
 

 
    
                                               
 
 

 



 

Ofta hänvisar patientansvarig sköterska                                                                          

 till lagen om sekretess när jag vill följa  

upp hur det gått för en behandlad patient. 

 

Jag upplever mina möjligheter till patient-                                                                    

uppföljning efter avslutat uppdrag som goda. 
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