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Sammanfattning    

 

Ambulanssjukvården i Sverige är en föränderlig verksamhet som under de senaste åren 

inneburit utveckling från en ren tranportorganisation till något som kan jämställas med 

ett rullande sjukhus. Avancerad sjukvård erbjuds redan i hemmet och detta har succesivt 

höjt kraven för både den formella kompetensen hos vårdteamet men även den reella 

kompetensen att bedöma och behandla patienter med olika besvär. Förändringen har 

inneburit att ambulansverksamheten i många distrikt satsat stort på att vidareutbilda 

egen personal för att möta de rådande kraven. En av dessa satsningar är AMLS®, som 

innebär ett sätt att implementera strukturerat arbetssätt även för patienter med 

medicinska problem. Frågan kvarstår om denna satsning gett någon förändring i 

vårdteamets arbetssätt. Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors 

upplevelse av vårdbedömningar efter genomgången AMLS® kurs. Studien har 

genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där informanternas upplevelser av 

AMLS kursen har varit fokus. Resultatet visar på en följsamhet hos informanterna och 

en positiv inställning till utbildningskonceptet. De tillfrågade informanterna verkar anse 

att utbildningen tack vare sitt strukturerade format ger en kvalitetssäkring till patienten i 

form av en mer utförlig vårdbedömning. Informanterna verkar ha relativt samlad bild 

över konceptutbildningens ”amerikaanpassning” och hur denna kanske inte riktigt är 

anpassad till den studerade verksamhetens patientunderlag. Samtliga informanter 

presenterade även synpunkter härrörande behovet av ett samlat dokumentationsunderlag 

anpassat till konceptet för att undvika informationsförlust. Informanterna var också 

positiva till den breda satsningen där även mottagande enhet genomgått samma 

konceptutbildning, vilket bildar en logisk linje för patienten att följa. 

 

Nyckelord: AMLS, implementation, stukturerat arbetssätt, utvärdering, förhållningssätt, 

riktlinjer. 
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INLEDNING 

 

Ambulanssjukvården i Sverige är en föränderlig verksamhet som i de senaste åren har 

utvecklats i stor skala. Avancerad sjukvård erbjuds nu redan i hemmet och detta har 

succesivt höjt kraven på både den formella kompetensen hos vårdteamet men även den 

reella kompetensen att bedöma och behandla patienter med olika besvär och åkommor. 

Detta har inneburit att verksamheten i många distrikt satsat stort på att vidareutbilda 

egen personal för att möta de rådande kraven. En av dessa satsningar är AMLS® 

(Advanced Medical Life Support) som innebär ett sätt att implementera strukturerat 

arbetssätt även för medicinpatienter i den prehospitala miljön. Frågan kvarstår om denna 

satsning gett någon förändring i vårdteamets arbetssätt. Den här studien handlar om 

implementeringen av AMLS inom en västsvensk ambulansorganisation och om 

ambulanssjuksköterskornas upplevelser av densamma. 

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvården i Sverige ur ett historiskt perspektiv 

 

Rötterna till det vi idag kallar ambulanssjukvård återfinns i den militära sjukvården så 

långt tillbaka som 1797, då Napoleons Bonaparte var först i världen att skapa ett sätt att 

förflytta sårade soldater från skadeplats till behandlingsplats. De första motordrivna 

ambulanserna togs i bruk vid 1900-talets början. Från denna tidpunkt och fram till 

1970-talet drevs ambulanssjukvården i Sverige med översyn av räddningstjänsten och 

man anser nuförtiden att dåtidens ambulanssjukvård fokuserades mest på en renodlad 

transportverksamhet (Suserud & Haljamäe 1997). Under 1980-talet infördes krav på 

undersköterskekompetens i ambulanssjukvården i Sverige. Under 1990-talet ökades 

Socialstyrelsens krav på säkerhet, kvalitet och kompetens och många erbjöds nu att läsa 

en 20-veckors kompletterande ambulanssjukvårdar-utbildning. Successivt växte även 

omhändertagandet och bedömningen av patienten till att bli en mer central del av 

verksamheten (Suserud & Haljamäe 1997). Socialstyrelsen ställde krav på att minst en 

sjuksköterska skulle bemanna varje ambulans från maj 2005, med detta togs även 

delegeringsrätten bort att administrera läkemedel för ambulanssjukvårdarna (SOSFS, 

2005:24). Ambulanssjukvårdens utveckling har inneburit ökade krav på kompetens och 

successivt har antalet specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige ökat. I dagens läge 

kan patienten erbjudas avancerade sjukvårdsinsatser på skade- och olycksplats. (Suserud 

& Haljamäe 1997; Suserud 2005; Wireklint Sundström 2012). Och patienterna bör i 

betydligt större grad kunna erbjudas en adekvat bedömning av sitt sjukdomstillstånd 

(Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, Jonsson och Suserud 2005).  

 

Att bygga för en optimal vårdbedömning 

Yrket som ambulanssjuksköterska ställer stora krav på den enskilda individens förmåga 

till beslutfattning trots i många fall bristfällig informationsgrund. 

Ambulanssjuksköterskan behöver kunna förlita sig på sin flexibilitet då varje utryckning 

skiljer sig från den förra och variationen av patienternas behov är stor (Suserud 2005; 
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Wireklint Sundström 2012). Arbetet som ambulanssjuksköterska innebär ansvaret av 

den högsta medicinska kompetensen i besättningen, detta gäller såväl vid den 

odramatiska försämringen av patientens vitalstatus, som vid den stora katastrofen. På 

detta sätt håller ambulanssjuksköterskan sig lugn för överraskningar och skapar en lugn 

och trygg miljö för patienten (Wireklint Sundström & Dahlberg 2012).  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs 

att sjuksköterskan i ambulans är ålagd en kontinuerlig bedömning av patientens besvär 

och kunna åtgärda och hantera förändringar i patientens tillstånd (Socialstyrelsen 2005). 

Gunnarsson & Warrèn Stomberg (2008) påpekar bredden av de ställningstaganden som 

sjuksköterskan gör i samband med vårdbedömningar av patienter, där grad av trauma, 

generellt intryck av patientens besvär och skadors omfattning nämns som exempel. 

Vidare påpekar författarna att sjuksköterskan med mer erfarenhet väger in färre faktorer 

i sina egna vårdbedömningar än vad en mindre erfaren kollega gör. Författarna avslutar 

med att påpeka komplexiteten som finns i prehospitala vårdbedömningar, där brist på 

information, stress och förväntningar från anhöriga och förbipasserande skapar en unik 

miljö (Gunnarsson & Warrèn Stomberg 2008; Wireklint & Dahlberg 2012). Studien 

påpekar att flexibilitet, trygghet inför oväntade situationer, stresshantering och adekvat 

samarbete med patient och anhöriga är viktigt i en optimal vårdbedömning (Wireklint 

Sundström & Dahlberg 2012) I sin studie angående patienters upplevelser av grav 

hypotermi bevisar Alex, Lundgren, Henriksson & Saveman (2013) att patienterna även i 

detta tillstånd av generell nedkylning påverkades positivt av trygghet till ambulansens 

ankomst. Vidare påpekas att patienternas ångest och rädsla dämpades av 

ambulanssjuksköterskornas omhändertagande. Sjuksköterskorna har på detta sätt med 

små medel förbättrat patienternas situation avsevärt (Alex, Lundgren, Henriksson & 

Saveman 2013). 

Att bedöma patienter med hjälp av beslutsstöd 

Till sin hjälp i vårdbedömningen har sjuksköterskan ett antal verktyg som syftar att 

underlätta och kartlägga bedömningen. Till dessa kan räknas behandlingsriktlinjer, som 

är nedskrivna förfaranden kring de vanligast förekommande åkommorna. I 

behandlingsriktlinjerna redovisas även rekommenderade doser av de läkemedel som 

ambulansöverläkaren ordinerat. Ambulanssjuksköterskan inom många 

verksamhetsområden i Sverige är också ålagd att prioritera varje patient enligt RETTS-

triage (Västra götalandsregionen 2014). Patienten följer ett flödesschema beroende av 

vitalparametrar, inträffad händelse eller symtom, och ges därefter en färg som signalerar 

maximal väntetid till läkarundersökning. 

 

Andersson Hagiwara, Suserud, Jonsson, & Henricson (2012) påvisar att 

ambulanssjuksköterskor är positiva till att bedöma patienter med hjälp av beslutsstöd. 

Denna studie påvisar att det största hindret mot användningen av behandlingsriktlinjer 

som beslutsstöd är formatet, eftersom informanterna upplever det som oprofessionellt 

att inför patienten bläddra i riktlinjer angivna i pappersform. Ett annat problem med 

användningen av behandlingsriktlinjer är att de helt eller delvis saknar evidens 

(Andersson-Hagiwara, et al. 2012). En studie som undersökt patienters upplevelse inom 

prehospital vård (Ahl & Nyström 2011) påvisar att vid många tillfällen känner sig 

patienterna sedda och väl uppmärksammade. Författarna påpekar även att patienter 

upplever trygghet och tillit då vårdteamet förklarat hur ambulanssjukvården erbjuder 
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vård i hemmet i större utsträckning nu än förr i tiden (Ahl & Nyström 2011). I motsats 

till detta påvisar Humphreys, Shofer, Jacobson, Coutifaris, & Stemhagen (1992) ingen 

evidens som påpekar att patienter bedömda med hjälp av beslutsstöd upplever en ökad 

känsla av tillit eller förbättrad vårdkvalitet. Däremot påpekar författarna att patienterna 

upplever en bättre medicinsk förklaring till sitt tillstånd när vårdaren haft hjälp av 

beslutsstöd (Humphreys et al. 1992). Enligt Wireklint Sundström & Dahlberg (2012) är 

det av yttersta vikt i bedömningssammanhand att sjuksköterskan blir lyckosam med att 

förmedla trygghet för patienten. Detta eftersom en trygg patient kan beskriva sin 

situation på ett djupare sätt och risken för informationsförlust minskar (Wireklint 

Sundström & Dahlberg 2012). Utvecklingen går mot att ambulanspersonal i allt större 

utsträckning vägleder patienter mellan olika vårdnivåer och behandlingsalternativ. Ett 

strukturerat arbetssätt syftar till att ge sjuksköterskan ytterligare ett verktyg för att 

kategorisera patientens besvär, för att på så sätt lättare kunna ta ställning till 

alvarlighetsgraden av tillståndet. 

AMLS som strukturerad arbetsmetod och beslutsstöd. 

AMLS® (Advanced Medical Life Support) är en strukturerad arbetsmodell för 

patientbedömningar och är framtagen av det amerikanska rådet för prehospital sjukvård. 

Grundsyftet för införandet har varit ett sätt att säkerställa patientsäkerheten. AMLS®-

konceptet som arbetsmetod syftar till att anamnes och behandling ska bli så grundlig 

som möjligt. Kursen lär ut ett systematiskt tillvägagångssätt och syftar till att få rätt 

information från patienten. Kursen består av 16 timmar, där föreläsningar varvas med 

praktiska övningar. Instruktörerna tar fasta på att eleverna bör betrakta bedömning och 

behandling som en dynamisk process där patientens tillstånd konstant re-evalueras. 

Kursen fokuserar på att ”inte fastna i färdiga bedömningar” utan att vårdaren 

systematiskt använder sig av differentialdiagnoser och behandlingsstrategier. Vårdaren 

uppmanas att tänka utifrån troliga s.k. prehospitalt bedömda tillstånd, där fokus ligger 

på att identifiera potentiella livshot med hjälp av ABCDE metoden. All information 

insamlas enligt en frågetabell som även kan användas som checklista vid 

bedömningssituationer. Frågetabellen styr sedan vårdarens fortsatta arbete, riktade 

undersökningar och observationer. Bokstavkombinationerna är uppdelade i två delar, 

där S-T hjälper vårdaren att bedöma patientens tillstånd, och A-E beskriver patientens 

sjukdomshistoria. Kursens delsyfte är att studenten grundar sin patientbedömning 

utifrån ett öppet sinne, där flertalet differentialdiagnoser utesluts så länge den 

dynamiska processen av bedömning och behandling fortgår (NEAMT 2011 s. 8). 

 

S – Signs: symtom, beskriver patientens huvudproblem och generellt utseende. 

O – Onset: tidpunkt då besvären startade.  

P – Pallation: utbredning. 

Q – Quality: typ av exempelvis smärta. 

R – Radiation: utstrålning. 

S – Severity: gradering av besvär.  

T – Time: klockslag vid besvärens debut. 

 

A – Allergies: förekomst av läkemedelsallergier. 

M – Medications: föreskrivna läkemedel. 

P – Past medical history: sjukdomshistoria.  

L – Last oral intake: senaste intag av föda. 
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E – Event prior to illness: aktivitet föregående av besvär (NEAMT 2011 s 24). 

 

Exempel på andra konceptutbildningar är PHTLS® som behandlar trauma prehospitalt, 

BATLS® som behandlar vanligt förekommande tillstånd i krigssituationer eller 

TNCC® som härrör traumaansvarig sjuksköterska på akutmottagning (NAEMT 2011 

3). Med AMLS® avser grundarna att implementera strukturerat arbetssätt för regelrätta 

medicinpatienter (NAEMT 2011 s 3). Arbetsverktyget är översatt och validerat av 

Spridda Läns Ambulansöverläkare i Samverkan (SLAS). Dessvärre är användandet och 

införandet av AMLS® som strukturerad arbetsmetod och beslutstöd bristfälligt 

utvärderad och forskning angående konceptutbildningen står svår att finna. 

 

Införandet av PHTLS® har nyligen studerats av Johansson et.al (2012). Studien har 

genomförts på traumapatienter i Sverige och även om författarna påpekar det faktum att 

mortaliteten efterföljande trauma i nutidens Sverige är låg, har ändå dessa förbättrande 

åtgärder minskat dödligheten i liten grad (Johansson et.al 2012). En studie författad av 

Ali, Gana & Howard (2000), har undersökt införandet av strukturerad arbetsmetod 

enligt ATLS-konceptet (advanced trauma life support). Studien utfördes med ST-

läkarstudenter som informanter och man använde sig av docka för att betygsätta 

studenternas kvalitetsgrad kontra de studenter i kontrollgruppen som inte genomgått 

utbildningen. Denna studie påpekar att införandet av ATLS minskar mortaliteten inom 

den aktuella patientgruppen, man såg även att införandet förbättrade de livräddande 

åtgärderna avsevärt (Ali, Gana & Howard 2000). I motsats till detta har Sapsford (2008) 

utgivit en artikel som kritiserar ovanstående konceptutbildningar i förhållande till ökad 

patientöverlevnad. Sapsford (2008) menar att trots korrekt vätsketerapi för massiv 

blödning i samband med trauma finns tillgänglig forskning som påpekar bortom rimligt 

tvivel att minskad mortalitet enbart uppnås på operationsbordet. Förslaget som 

författaren framlägger är att börja omhänderta C före A, strukturen skakar om i tankar 

om ABCD som orubbligt fundament i traumasjukvården, och har fått genomslag hos 

delar av den aktuella traumapersonalen (Sapsford 2008). 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Variationen av de vanligast förekommande ambulansuppdragen är omfattande och 

studier har påvisat komplexiteten som ambulanssjuksköterskan brottas med i samband 

med prehospitala vårdbedömningar. Ambulanssjuksköterskor bör ha kunskap att utföra 

korrekta och träffsäkra bedömningar. För att säkerställa detta har flera 

ambulansorganisationer implementerat AMLS® som strukturerad arbetsmetod för 

patientens medicinska vård. Fokus för strukturerad arbetsmetod anses vara att det skapar 

en bättre bedömning och därmed ökad patientsäkerhet, men frågan kvarstår om 

sjuksköterskorna upplever att det är lättare att skapa trygghet för patienten efter avslutad 

AMLS® kurs. För att uppnå en vårdutveckling som bidrar till bättre vårdkvalitet är det 

nödvändigt att utforska sjuksköterskornas upplevelser och om satsningen på AMLS® 

får avsedd effekt hos den utbildade personalen. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av 

vårdbedömningar efter genomgången AMLS® kurs. 

 

METOD 

Ansats   

I studiens första fas var meningen att AMLS-kursen skulle betraktas utifrån synvinklar 

som beslutats i samråd med ambulansöverläkare i regionen. Tanken var att utföra två 

stycken patientfall som låg helt utanför AMLS® kursens planering. Det framgick dock 

att det fanns stora svårigheter att sammankalla frivilliga informanter till de angivna 

datumen och metoden var tvungen att ses över. För att studien skulle svara upp mot sitt 

syfte övergick metoden till att bestå av en kvalitativ intervjustudie där fokus för 

datainsamling låg i sjuksköterskornas upplevelse av kursen (Polit & Beck 2008 s. 392) 

Urval 

Totalt intervjuades åtta individer efter AMLS® kursens slutförande med syfte att 

utforska individens upplevelse och erfarenheter kring vårdbedömningar. Intervjuerna 

utfördes på informanternas respektive arbetsplats. Inklusionskriterier för studien var 

sjuksköterskor inom en vald ambulansorganisation i Västsverige, som utförde 

interventionen under den lämpliga tiden för datainsamling. Önskvärt var att 

informanterna hade minst två års arbetslivserfarenhet för att skapa en observerbar grupp 

med motsvarande erfarenhet av prehospitala vårdbedömningar. Urval av detta slag 

benämns som tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008 s. 354). 

Datainsamling 

Intervjuerna förs enligt en öppen form, med möjlighet till följdfrågor för att komma in 

på djupet (Tashakkori & Teddlie 1998 s. 102; Polit & Beck 2008 s. 394). Följdfrågorna 

var formulerade enligt frågemall (Bilaga 4), vilket underlättar datainsamlingen kring 

kärnfrågorna. Varje informant tilldelades ett informationsbrev tillsammans med 
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tillfrågan om medverkande i studien (Bilaga 3). I informationsbrevet informerades 

respondenterna om syfte, problemformulering samt planerad metod för undersökningen. 

Ett skriftligt tillstånd (Bilaga 1) har undertecknats av verksamhetschefen, detta 

föregicks med att verksamhetschefen informerades om studien och svarade positivt till 

att undersökningen genomfördes. 

Dataanalys 

Dataanalysen har följt de föreslagna stegen enligt Polit & Beck (2008 s. 523) författarna 

menar att denna studie hamnar i kategorin Grounded Theory Analysis. Detta innebär att 

analysmetoden förs induktivt. Data tolkas efter att det studerats noga bryts upp i 

meningsbärande enheter, delas upp i kategorier för att återföras då författaren studerat 

materialet under förutsättning att finna likheter. I det första steget tillämpades en öppen 

kodning där fokus låg i att hitta kategorier som förklaras med hjälp av substantiv eller 

teorier. Det andra steget i dataanalysen bekräftas av selektiv kodning där fokus ligger på 

centrala variabler som utgörs av kärnuttryck i informanternas upplevelser. Dataanalysen 

i denna uppsats har i vissa drag även inspirerats av analysmallen beskriven av 

Graneheim & Lundman (2004).  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är ju A och 

O, i jobbet, och 

sen tycker jag 

ju om man går 

vidare i AMLS 

konceptet så är 

det ju en 

förutsättning 

för att det skall 

fungera... Det 

klart, det är ju 

viktigt med 

teamarbete. 

Teamarbete är 

viktigt 

Team Samarbete Strukturerat 

arbetssätt 
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Fig 2. illustrerar exempel på hur analysen genomförts. 

 

Anledningen till det frekventa användandet av olika metoder av sökandet efter 

grundkällan till vad som upplevs som ganska övergripande i Polit & Beck (2008). 

Formatet föreslaget av Graneheim & Lundman (2004) har följts under upprättande av 

ovanstående analysmall. 

Validitet och Reliabilitet 

Studien baseras på en kvalitativ ansats, som tack vare sin innehållsrika 

informationsmängd bidrar till högre innehållsvaliditet (Polit & Beck, 2008 s. 393). En 

hel del omformuleringar har gjorts i frågeformuläret, detta för att frågeställnigen skall 

bli mer lättförståelig och minimera risken för feltolkning. Omformuleringarna ledde 

även till att intervjuaren lade till en bred fråga avseende en självupplevd situation där 

vårdbedömningen av patienten spelar en central roll. Intervjuerna fokuserades till frågor 

beskrivna enligt mall (Bilaga 4). Förfarandet anses vara tillämpbart då det studerade 

fenomenet är bristfälligt undersökt (Van Meijer, Gamel, van Swieten-Duijfjes & 

Grypondck 2004).  

…man 

slappnade av, 

man är lite 

tryggare… Det 

var ju lugnare, 

man fick ju 

bättre flyt… 

Men då var 

man ju mer 

fokuserad på 

patienten och 

lyssnade mer 

på den. Totalt 

sett så vart det 

ju mycket 

bättre. 

 

Trygghet i 

situationen 

Självförtroende Att bygga 

självförtroende  

Att förmedla 

trygghet 

Jag tyckte ju 

helt klart mitt 

sätt att bedöma 

patienter 

påminde om 

AMLS, de 

flesta frågorna, 

tror jag ändå i 

de allra flesta 

fall man på nåt 

sätt fick med…  

Att ställa rätt 

frågor 

Att intervjua 

patienter 

Trygghet till 

sina 

bedömningar 

Att vara trygg 
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Forskningsetiska överväganden  

Föreliggande studie följer forskningsetiska riktlinjer (HSFR, 2002). Forskningsetiska 

riktlinjer berör fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (HSFR, 2002). Informationskravet 

tillgodoses genom att informanterna fick information skriftligt om studiens syfte, metod 

och tillvägagångssätt (Bilaga 2). Såväl observationsdata som intervjumaterial svarar upp 

emot konfidentialitetskravet genom att material hanteras konfidentiellt så att namn eller 

andra personuppgifter inte kan härledas. Utifrån resultatet skall texten vara bearbetad så 

att det inte går att härleda till deltagarna. Samtyckeskravet uppnåddes genom att 

informanternas deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas utan motivering. 

Ett skriftligt samtycke (Bilaga 2) har givits av informanterna att medverka i studien. 

Nyttjandekravet uppnås genom att data från intervjuer inte kommer att användas på 

annat sätt än i studien. Det är endast författaren och handledaren som haft tillgång till 

datamaterialet. Insamlad data förvaras och hanteras på ett hänsynsfullt och säkert sätt 

som garanterar konfidentialitet. Endast författaren har tillgång till namn och adress till 

informanterna. Godkännande för studien från etisk nämnd behöver inte inhämtas då 

studentarbeten inte berörs av krav på etisk prövning (SFS 2003:460). Informanterna 

som så önskar kommer att erbjudas ett exemplar av genomförd studie efter kursens 

avslut. 

 

Förförståelse  

Vid studiens genomförande jag som författare arbetat 11 år inom ambulanssjukvården 

varav 3 år som sjuksköterska. Min förförståelse kan bäst beskrivas som att jag upplever 

prehospitala vårdbedömningar som en viktig del av yrkesrollen. Jag anser att det är en 

stor utmaning som föder nyfikenhet gällande eventuella förbättrande åtgärder. Vid 

studiens planeringsfas och vid tillfälle för datainsamling hade jag själv inte genomfört 

AMLS® utbildningen. Med önskan om att inte låta eventuell förförståelse till 

interventionen skapa förblindande resultat valde jag att skjuta upp mitt eget deltagande i 

kursen tills datainsamlingen var färdigställd.     
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RESULTAT  

Resultatet av de åtta intervjuerna delades upp i fyra huvudkategorier samt 18 

subkategorier. Huvudkategorierna beskrivs i löpande text som sedan styrks av citat från 

ambulanssjuksköterskorna. 

 

Ett nytt 

strukturerat 

arbetssätt 

Vårdbedömning 
Faktorer som 

optimerar 

vårdbedömningen 

Samarbete 

Arbetssättet, en stor 

omställning 

Vårda utifrån 

objektiva tecken 

 

Att känna trygghet i 

vårdbedömningen 

 

Samarbete med 

patient och 

anhöriga 

 

Påminner om 

tidigare arbetssätt 

Öppenhet trots 

struktur 

 

Betydelsen av 

kunskap och 

erfarenhet 

 

När teamarbetet 

inte fungerar 

 

Patienten var inte i 

fokus 

Fånga upp och 

dokumentera 

relevant 

information 

 

Att vara förberedd 

för förändringar och 

att handla snabbt 

 

Samarbete med 

mottagande enhet 

 

Mer struktur i 

bedömningen 

 Förmedla trygghet 

 

Teamarbete är en 

förutsättning för 

konceptet 

 

Arbetssättet 

vägleder snabbare 

mot arbetsdiagnos 

 Betydelsen av 

kommunikation 

med patienten 

 

 

 

Strukturen fyller 

ingen funktion 

 

   

Fig. 1 Beskriver huvudkategorier/subkategorier. 

Ett nytt strukturerat arbetssätt 

Kategorierna avgränsas av upplevelser hos ambulanssjuksköterskorna angående struktur 

i bedömningen och denna faktors förändring över tid. Här återfinns uttryck för 

förändringar i synsättet av sjuksköterkornas egna arbetssätt, attityder i förhållande till 

omställningen samt fördelar respektive nackdelar med införandet av strukturerad 

arbetsmetod. Kategorin innefattas av subkategorierna: arbetssättet - en stor omställning, 

påminner om tidigare arbetssätt, patienten var inte i fokus, mer struktur i bedömningen, 

arbetssättet vägleder snabbare mot arbetsdiagnos, samt: strukturen fyller ingen funktion. 

 

Arbetssättet, en stor omställning 

Informanterna beskriver att övergången till ett strukturerat arbetssätt innebär en stor 

omställning. De anser att detta är en riktig utveckling men att det kan vara svårt att 
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ställa om det egna tankesättet för de som har arbetat länge som sjuksköterskor inom 

ambulanssjukvården. Flertalet av de tillfrågade nämner att omställningen till 

strukturerat arbetssätt innebär en betydande attitydförändring.  

 

Har du jobbat länge så har du ju en invand, då har du ju en, ett mönster som du går 

efter, då är det svårt att lära upp, lära om. 

 

Påminner om tidigare arbetssätt 

Många gånger har det funnits egen struktur i det mer traditionella arbetssättet. Stukturen 

har färgats mer av subjektivt tyckande och tidigare erfarenheter hos vårdteamets 

samlade arbetslivserfarenhet. Flera av informanterna nämner den tidigare 

vårdbedömningsstrukturen som noggrann men helt eller delvis utan synbar struktur, där 

patientens uppvisade symtom och svar på sjuksköterskans frågor styr vilka följdfrågor 

som ställs. 

 

Den har inte varit lika strukturerad, att frågeställningarna och den riktade 

undersökningen, den är alltså inte lika konkret och varit mer spridd, spridda frågor som 

man senare skall försöka få ner till en diagnos. Det är väl det som är den största 

skillnaden. 

 

Patienten var inte i fokus 

Flera av informanterna nämner i intervjuerna att övningsscenariot som inledde 

utbildningen i AMLS® till en början förflyttar fokus från patienten. Det beskrevs att 

mer fokus låg på konceptets ordningsföljd av observationer, kontroller och åtgärder. För 

att visa sin följsamhet till interventionen, upplever flertalet att de anammat AMLS®-

konceptets hörnstenar på ett passande sätt. Detta skapar en viss förvirring gällande 

patienten och dennes generella uttryck för nedsatta hälsotillstånd eller smärta.  

 

Det första patientfallet upplevde jag som väldigt rörigt, och man var mest fokuserad för 

att komma i rätt ordning med alla bokstäver och att ordningsföljden blev rätt så att 

patienten var väl inte direkt i fokus. 

 

Mer struktur i bedömningen 

Informanterna beskriver att utbildningen bidrar till ett utökat strukturerat 

bedömningssätt och att det nya arbetssättet innefattas av fler kontroller. Exempelvis 

pulskvalitè, lungauskultation och neurologisk bedömning av varje patient har tillkommit 

i bedömningen. Detta beskrivs skapa en utförligare kartläggning av patientens besvär. 

Tidigare var frågorna till patienten vid bedömningen mer spridda, nu är frågestrukturen 

mer tydlig och fokuserad. Informanterna beskriver att utbildningen gav dem ett mer 

strukturerat arbetssätt genom att de kunde genomföra en utökad systematisk 

undersökning i form av en mer noggrann helhetsbedömning av varje patient. 

Utbildningen tack vare sin strukturerade checklista föder ett utökat strukturerat 

bedömningssätt. 

 

Man hade nästan redan bestämt sig i första läget vad det var och försökte nästan 

överbevisa mig själv att det var det. Istället för att göra tvärtom. Att jobba bredare och 

sedan smalna av. Jag kan ju inte säga till 100% men jag tror att det inkluderade samma 
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frågor som vävs in i varandra om man fångar upp dem. Nu säkerställer man det med 

högre kvalitet. 

 

Arbetssättet vägleder snabbare mot arbetsdiagnos 

Begreppet arbetsdiagnos beskrevs som ett relativt nytt sätt att resonera för 

sjuksköterskorna, även om flera anser att de jobbat mot samma mål även innan kursen 

det vill säga en preliminär förklaring till patientens besvär. Begreppet ses som en av 

styrkorna hos utbildningskonceptet. De beskriver att tidigare så kunde de ibland komma 

fram till flera tänkbara arbetsdiagnoser, kursen gav dem verktyg till att snabbare hitta 

den rätta. Fler diagnoser kan hittas jämfört med tidigare arbetssätt. Det strukturerade 

arbetssättet innebär en utökad systematisk undersökning av varje patient som i många 

fall landar i en mer noggrann helhetsöversyn. Det beskrivs som att de till vissa patienter 

kanske gör mer än vad man behöver. Konceptet är också en hjälp när de är osäkra, det 

kan användas som en checklista för kontroller. 

 

I det här fallet så tyckte jag att vi kom fram till en klockren diagnos och kunde då 

behandla och vårda patienten mycket snabbare i ett tidigare läge och rädda hans liv. 

 

Strukturen fyller ingen funktion 

Det finns beskrivningar från informanterna att kursen inte har tillfört så mycket, utan att 

bemötandet och patientens tillit är viktigast för att skapa ett bra vårdmöte som mynnar 

ut i en optimal patientbedömning. 

 

Jag har svårt att se att det fyller någon funktion i de flesta fallen utan då kan man nog 

smalna av litegrann för att det skall kännas som ett bemötande och att man får 

förtroende mot patienten man möter. 

Vårdbedömning 

Denna kategori avgränsas av uttryck som sjuksköterskorna tar ställning till när de 

objektivt söker en förklaring till patientens åkommor och besvär. Härtill hör upplevelser 

kring patientens generella uttryck, att ställa sig kritisk till förhandsinformation samt 

strävan mot att information inte går förlorad. Innefattas av följande subkategorier: vårda 

utifrån objektiva tecken, öppenhet trots struktur, samt: fånga upp och dokumentera 

relevant information. 

 

Vårda utifrån objektiva tecken 

Många av de kliniska ställningstaganden som informanterna beskriver baseras i det 

faktum att sjuksköterskan intar generella intryck av patientens hälsoproblem och de 

objektiva tecken de kan se och höra. Detta sätt att bedöma patienter tar sig i uttryck i 

den erfarenhet sjuksköterskan erhållit från tidigare patienter, samt den kliniska blick 

som inte kan förklaras med annat än en magkänsla. 

 

Man får ju alltid vårda utifrån det som man ser och det som känns rätt tills det bevisas 

något annat, man ser på henne att hon andas med bröstkorgen och halsen och det är 

väldigt trångt att andas. Det ser ut som hon ska dö när som helst. 
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Öppenhet trots struktur 

Det nämndes också faktorer som påpekar vikten av förändringsbenägenhet kontra 

information som vårdteamet får under framkörningstiden, vilket det framkommer att 

informanterna håller sig tämligen kritiska till. De är även ense om att information som 

framkommer i patientintervjun betraktas med viss skepsis och tvetydighet.  

 

Man måste ju ha ett öppet sinne och kunna omvärdera hela tiden, det är ju väldigt 

viktigt. Man får inte låsa in sig på någonting och stanna där, det är väldigt viktigt. 

 

Fånga upp och dokumentera relevant information 

Med likhet till ovanstående påståenden beskriver informanterna att det finns en strävan 

inom prehospital sjukvård att bedöma patienten utifrån dennes subjektiva symtom, och 

tecken, samt att låta dessa symtom styra behandlingen till vad som är mest troligt att 

patienten lider av. I samtliga intervjuer påpekas även vikten av att i samband med 

patientintervjun kunna dokumentera den framkomna informationen för att undvika 

informationsförlust. 

 

Det tror jag vore bra om man skall jobba enligt detta, då skall man ha en journalform 

som ett underlag som passar för detta. Annars så kommer det falla, jag är övertygad om 

att de flesta inom en månad kommer att ha tappat 25-30% av grundstrukturen om det 

inte finns något underlag. 

Faktorer som optimerar vårdbedömningen 

Kategorin avgränsas av faktorer som ambulanssjuksköterskorna påpekar har medverkat 

i vårdbedömningen på ett sådant sätt att en optimal bedömningssituation eftersträvas. 

Kategorin härrör beskrivna uttryck som informanterna använt för att påpeka essentiella 

delar av vikt som påverkar hela insatsen. Faktorer som påverkar vårdbedömningen 

innefattas av följande underkategorier: att känna trygghet i vårdbedömningen, 

betydelsen av kunskap och erfarenhet, att vara förberedd för förändringar och att handla 

snabbt, förmedla trygghet, samt: betydelsen av kommunikation med patienten. 

 

Att känna trygghet i vårdbedömningen 

En subjektiv känsla av trygghet och tillit till sina bedömningar beskrivs skapa en 

optimerad vårdbedömningssituation. Att kunna lita på de beslut som tagits och ha en 

medvetenhet för de motiveringar varje sjuksköterska har till de riktade 

undersökningarna och behandlingsalternativen som finns.  

 

Om du menar så här att jag skall känna mig osäker för att nån är berusad och inte kan 

ge mig de svaren, det har ingen som helst sån känsla…Jag måste ju på nåt sätt lita på 

min egen bedömning ändå, men det ju klart att i det här fallet så känner du personen 

väl så är det lättare, för då är du inte så utsatt och rädd för att misslyckas. 

 

Betydelsen av kunskap och erfarenhet 

En frågeställning härrörde patientens gagn av personalens kunskap, fortbildning och 

erfarenhet. Flertalet ansåg att nivån av deras egen kunskap och erfarenhet i mångt och 

mycket styr den tiden de har till att till fullo engagera sig för patienten och på sätt och 

viss gett ett ökat utrymme för att skapa välbefinnande hos patienten. 

 



 13 

Ja, av den erfarenheten och kompetensen man har skaffat sig under 18 år och den 

vidareutbildningen som man har gått, prehospitala utbildningen och de här interna 

utbildningarna vi har så tycker jag att man har skapat sig en oerhörd kompetens för att 

bedöma patienter.  

 

Att vara förberedd för förändringar och att handla snabbt 

Det framkom att sjuksköterskorna ofta ställer sig högfrekvent förändringsbenägna till 

patientens allmäntillstånd. Att vara handlingskraftig och att upptäcka tidiga tecken på 

förändring i patientens tillstånd anses som basala kunskaper. 

 

Nej, det såg ut som om det här skulle skita sig snart. Men det gick bra. Men jag har 

fortfarande ståpäls när jag tänker på det. Det var en situation där man måste tänka om 

och tänka snabbt då man kom dit och man förväntade sig inte att se en så dålig tjej. 

Hon var på väg att dö, det var inte många minuter kvar tror jag förrän hon hade 

stannat. 

 

Förmedla trygghet 

Trygghet hos patienten ter sig också som ett uppenbart mål att jobba gentemot. Flera av 

sjuksköterskornas beskrivningar ger målande bilder om hur patientens trygghet har 

uppnåtts eller inte. Det vill säga när vårdmötet fungerar friktionsfritt och en miljö har 

skapats som speglas av ömsesidig tillit och förtroende. Därigenom förklaras att just 

denna faktor ger stora konsekvenser i insatsens helhet. Flera av informanterna var 

tydliga på punkter angående patientens trygghet, de har i intervjuerna gärna delat med 

sig av erfarenheter och strategier som de själva använder sig av för att skapa en trygg 

patient. 

 

En öppen och klar dialog, de första två minuterna skapar man mycket med patienten så 

det är en grundtrygghet. Ibland kanske det är halva behandlingen, redan att man 

skapar trygghet, inger respekt och förtroende. 

 

Betydelsen av kommunikation med patienten 

En uppenbar faktor för att bygga en optimal bedömningssituation är den verbala 

kommunikation som uppstår mellan patient och vårdare. Denna faktor ges av de 

tillfrågade sjuksköterskorna så pass stor plats att den beskrivs vara essentiell till den 

kvaliteten som vårdbedömningen består av. När det är svårt att kommunicera med 

patienten blir den systematiska undersökningen viktig. Finns det brister i 

kommunikationen så brister möjligheten att skapa en optimal bedömningssituation. 

Detta får konsekvensen att sjuksköterskan inte kan till fullo lita på sin egen bedömning 

eller på den informationen som framkommit under bedömningssamtalet. 

 

Om patienten är klar och tydlig hur symtomen har uppkommit, vad det är för typ av 

smärta och lite vart det sitter. Får jag fram sådana saker tidigt så får man en snabbare 

bedömning. Förstår man inget av vad de säger då brister det ju väldigt mycket i 

bedömningen och åtgärder. 
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Samarbete 

Begränsas av uttryck som getts till förklaring av teamarbetets olika delar, samt styrkor 

och brister i samarbetet. Det framgår att optimalt samarbete både inom vårdteamet och 

gentemot patient och anhöriga är en förutsättning för att skapa en trygg och 

förtroendeingivande vårdmiljö. Kategorin innefattas av subkategorierna: teamarbete är 

en förutsättning för konceptet, samarbete med patient och anhöriga, när samarbetet inte 

fungerar samt: samarbete med mottagande enhet. 

 

Teamarbete är en förutsättning för konceptet 

Den aktuella strukturerade arbetsformen grundar sig i en tydlig rutin som fastställer 

arbetsfördelning mellan vårdare ett och vårdare två. Inom interventionen läggs mycket 

fokus på sammansvetsning i vårdteamet och vikten av att båda är säkra på sina roller. 

Interventionen tillbjuder arbetssättet som innebär att vårdare ett koncentrerar sig helt på 

patientintervjun. Vårdare två ägnar sig istället mer åt insamling av vitalparametrar och 

att hantlanga vårdare ett med medicinteknisk utrustning som han/hon kan tänkas 

behöva. Informanterna beskriver att det är viktigt att teamarbetet fungerar för att 

konceptet skall fungera. Ett multidimensionellt status, där fler delar än medicinsk 

kunskap och erfarenheter får utrymme, en del informanter anser att den bild patienten 

får av teamets samarbete avspeglar den kvaliteten som råder. 

 

Det kan ju vara allt ifrån befattning, erfarenhet, ibland fysisk styrka för att lösa 

uppgiften, man hade kunnat jobba ganska så tryggt och säkert om man är ett 

sammansvetsat team även om situationen är kritisk. Ett icke samspelt team som kommer 

ut skapar mer otrygghet för patienten. 

 

Samarbete med patient och anhöriga 

Bildandet av ett teamarbete sker naturligtvis även gentemot den aktuella patienten och 

dennes eventuella anhöriga. Sjuksköterskorna anser att vårdbedömningen till viss del 

styrs av den lyhörda kommunikationen som uppstår mellan patient och vårdare. 

 

Det är ju enkla grunder, man kommer in, man får ögonkontakt, man hälsar, man 

presenterar sig i de fallen det inte är högprioriterat. Man kanske sätter sig ner på 

samma nivå som patienten och tar sig tid och lyssnar på deras problematik i lugn och 

ro samtidigt som man börjar iaktta. 

 

När teamarbetet inte fungerar 

Det finns dock tillfällen som påvisar situationer där motsatsen uppstått. Det vill säga när 

det brister i vårdteamets samarbete och att bildningen av samma förtroendeingivande 

vårdrum genom detta hotas. Främst beskrivs att brister i vårdteamets samarbete uppstår 

när båda i teamet inte är hundraprocentigt säkra på sina roller och på arbetsfördelningen 

inom teamet. 

 

Teamarbetet så som jag blev utbildad så vart det ju egentligen inte så mycket till team 

utan [Paus] då fick jag ju göra allting själv och min kollega stod ju bara bredvid och 

höll i en väska.
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Samarbete med mottagande enhet 
Samtliga informanter framlägger styrkan hos det faktum att mottagande enhet 

genomgått samma utbildning i strukturerad arbetsmetod, detta ger enligt informanterna 

en kvalitetsäkring eftersom mottagande enhet notterar förekommen information. 

Styrkan i att mottagande enhet fortsätter enligt samma struktur anses även ge en logisk 

linje för patienten att följa. 

 

Det blir nog högre kvalitet. Man missar nog färre saker. Man kan nog fånga upp mer 

genom att jobba strukturerat och få med alla punkter i möjligaste mån. Både för vår del 

och mottagande enhet. Det är nog viktigt att man ser det på samma sätt. Det gör ju att 

de kan ställa krav på oss på ett annat sätt.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av 

vårdbedömningar efter genomgången AMLS® kurs. Kvalitativ innehållsanalys har valts 

som metod för analys av intervjudata. För att främja studiens giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet har också fokus lagts mot målet att skapa en tydlig struktur. Då 

författaren samlat in den mängd data som krävs för att genomgå kvalitativ 

innehållsanalys skapar analysen en utökad inre validitet på grund av riklig 

informationsmängd. (Graneheim & Lundman 2004). Dessa metodförfattare påpekar hur 

citat i text föder nyfikenhet hos läsaren. Med utgångspunkt i överförbarhet och giltighet 

kan nämnas att resultatet från intervjuerna kan överföras till dagligdags 

ambulanssjukvård. Genom att förstå de behov och ställningstaganden som påverkar 

ambulanssjuksköterskans patientbedömningar. Eftersom målet var att erhålla en 

subjektiv beskrivning av ambulanssjuksköterskans upplevelser kändes kvalitativ 

innehållsanalys lämplig ur flera aspekter. En nackdel med metoden är tidsåtgång och 

utrymme för tolkningar där både Tashakkori & Teddlie 1998 s. 98; Polit & Beck (2008 

s. 310) och Graneheim & Lundman (2004) påpekar risken att en kvalitativ 

innehållsanalys riskerar färgning från författaren under tiden för studien. Delvis 

eftersom informationsmängden och tidsåtgången är stor, men också för att subjektiva 

åsikter omedvetet kan ha vävts in i forskningsprocessen. Generaliserbarheten har dock i 

en viss utsträckning hotat att påverka studiens tillförlitlighet eftersom flertalet av 

informanterna består av kollegor till författaren. En annan nackdel är författarens 

bristfälliga metodskolning samt i flera led en bristfällig teknik avseende genomförandet 

av både intervju och analys. Att kunna reducera text medan bibehållet centralt innehåll 

har varit utmanande i själva analysprocessen. Kvalitativ innehållsanalys som metod 

skapar fördjupning och utveckling av kunskaper och erfarenheter, som därigenom 

speglar informanternas uttryck för att skapa en realistisk bild av deras upplevda 

arbetssituation (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Resultatdiskussion 

Studien har med hjälp av intervjuer visat på fyra faktorer av betydelse för vårdteamets 

arbetssätt. Ett strukturerat arbetssätt, samarbete, vårdbedömning samt faktorer som 

optimerar vårdbedömningen. Ambulanssjuksköterskorna i studien förhåller sig i första 

hand positiva till det omfattande arbete som har påbörjats med att förändra 

vårdbedömningsstrukturen hos hela arbetsgruppen. Ambulanssjuksköterskorna påpekar 

att förändringen innebär ett omvälvande strukturellt arbete. Intervjuerna visade att 

ambulanssjuksköterskorna påfallande ofta hade svårt att hålla fokus på patienten. Detta 

kan förklaras med att de i ett bedömningssammanhang gärna vill visa sin följsamhet till 

konceptet och till utbildningen som helhet. Vårdvetenskapliga studier visar att en 

intervention eller likriktad bedömningsmall i vissa fall kan innefatta ett hot mot 

patientens trygghet. Förklaringen anses vara bristande patientfokus i den annars så 

trygghetsskapande miljön (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 2014). Det 

påpekas även att under påskyndade behandlingsprocesser såsom vid höftfrakturer på 

äldre patienter påpekas att sjuksköterskan bör behålla öppenhet trots struktur när målet 
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är att vinna patientens trygghet och tillit (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 

2014). Föreliggande studien visar att flertalet av de tillfrågade sjuksköterskorna tar 

sinnena till hjälp för att skapa en optimal vårdbedömning av varje patient. Detta kan 

jämföras med studier av både Suserud (1997; 2005) och Wireklint Sundström (2005; 

2012) som påpekar det förändringsbenägna förhållningssättet som sjuksköterskorna har 

gentemot akut sjuka individer och deras anhöriga. Att de flesta sätter stort förtroende till 

sin kollega i det sammansvetsade vårdteamet har också i likhet med ovanstående studier 

framkommit. Ambulanssjuksköterskorna tillvaratar varandras styrkor och olikheter på 

ett sätt som i de flesta fall anpassas efter patientens behov. Att ständigt sträva efter att 

vara förberedd för det oförberedda tycks vara en linje som många eftersträvar, trots att 

det närmast låter som en klyscha. Nästa föremål för fokus tycks vara 

kvalitetsförbättringen som upplevs i samband med vårdbedömningen när informanterna 

lyckats med att skapa trygghet hos patienten. Byggandet av trygghet har även visats sig 

vara av vikt i egenskap av tilltro till sina egna vårdbedömningar, där en erfaren 

ambulanssjuksköterska skapar en förtroendeingivande atmosfär genom att framstå som 

lugn och trygg och självsäker till sin egen förmåga att utföra en korrekt vårdbedömning. 

Detta skapas enligt Gunnarsson & Stomberg (2008) genom att vårdteamet förlitar sig på 

varandras kunskap och erfarenhet, men även att vårdteamet använder sig av den 

outtalade kommunikationen som det viktigaste verktyget i samband med patientarbetet. 

Det beläggs även att detta verktyg är det som försvinner först vid brist på personlig 

kännedom inom vårdteamet. Med andra ord menas att ambulanssjuksköterskor kommer 

ifrån lite av trygghetskänslan då de jobbar med en för deras del ny eller oerfaren 

kollega. Vidare skildras hur en trygg och förtroendeingivande vårdmiljö för patienten 

skapas när kommunikationen fungerar på ett tillfredställande sätt, det vill säga när 

patienten är klar och tydlig över vilka symtom han/hon upplever och när 

frågeställningar får tolkningsbara svar (Gunnarsson & Stomberg 2008). Detta 

konstateras även av Monroe, Curtis, Considine, & Buckley (2013) som skildrar hur 

skriven och verbal kommunikation mellan patient och vårdare är elementär och många 

gånger gestaltar sig som den enskilda orsaken till missnöje i patientens sätt att betrakta 

sin egen vårdsituation. Ambulanssjuksköterskorna yttrar även att en vårdmiljö som 

brister i ovanstående förutsättning d.v.s. en tillfredställande kommunikation, skapar 

svårighet att bidra till en korrekt och träffsäker vårdbedömning genom hela vårdkedjan. 

Med detta påpekas att barn och människor som inte haft svenska som modersmål tillhör 

de patientgrupper som är svårast att bedöma. I begreppet barn och akutsjukvård menar 

Gunnarsson & Stomberg (2008) ambulanssjuksköterskorna i många fall har svårt att 

hålla känslorna från att styra, i de fall personalen exempelvis har barn i samma åldrar 

blir en objektiv, konsekvent bedömning ännu svårare. Taylor et al (2013) har utfört ett 

digert forskningsarbete i hopp om att utröna de olika dimensionerna av 

kommunikationsbesvär. I takt med att informanterna räknar upp olika orsaker klargörs 

följande som bidragande orsaker: Språkförbistringar, vilket kanske bäst överbryggas 

med hjälp information om rätten till tolk. Ångest och oro, vilket kanske bäst avhjälps 

med förmedling av trygghet och omtanke, attityder som inte inbjuder till ömsesidig 

förståelse. Detta avhjälps enligt studien av utökad information och utbildning till hälso-

sjukvårdspersonal (Taylor et al. 2013). 

 

Vidare påpekar resultatet att sjuksköterskorna upplevde konceptutbildningen i 

strukturerad arbetsmetod som ett kvalitetssäkrande verktyg i samband med deras 

objektiva bedömning av patienter. Rörande checklista och bedömningsunderlag som är 
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fritt från subjektiva tolkningar ansåg merparten av de tillfrågade att detta styrkte deras 

diagnostiska kunnande och kunde erbjudas till förmån för patienten. Till 

sjuksköterskornas upplevda nackdelar med implementering av AMLS® nämndes brist 

på flexibilitet i konceptet och en allmän övertydlighet i konceptets amerikaniserade 

manifestering. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av strukturerad arbetsmetod är ett 

relativt outforskat område evidensmässigt. Även forskning angående AMLS® 

utbildningens effektivitet ter sig som tämligen begränsad. Det finns dock några studier 

som återspeglar ett visst utforskande av konceptutbildningarna. Kurosawa et. Al (2014) 

har undersökt kvalitetsförbättring vid upprepade övningstillfällen. Det visar sig att 

studenter som tränas i situationsbaserade, livräddande åtgärder på hemmaplan håller en 

betydande högre kvalitet än de som åker iväg och tränas och certifieras via konceptet. 

Studenterna får i och med detta övas i samarbete inom den egna organisationen, samt att 

man på hemmaplan har möjlighet att få mängdträning på de för verksamheten ofta 

förekommande situationer, istället för situationer som konceptet fastslår. (Kurosawa et. 

Al 2014). Konceptet ger även som ovan nämnt en given struktur för teamarbetet som 

råder vid varje vårdbedömning, ambulanssjuksköterskorna anser att det viktigaste 

gällande teamarbetet är samarbete inom teamet, samt att båda är säkra på sina roller och 

arbetsuppgifter. I observationsstudien av AMLS® kursens patientfall kunde ses en 

ökning från 25% upplevelse av tillfredställande teamarbete i patientfall ett till 100% i 

patientfall två. Evidensmässigt stöd för vikten av teamarbete återfinns hos Ahl.et al 

(2005) där författarna funnit att ambulanssjuksköterskorna välkomnar teamarbetet, att 

de är medvetna om dess fördelar och att de anser det var en naturlig del av vardagen, 

dels eftersom kollegor emellan arbetar och lever så tätt ihop.  Detta skapar enligt studien 

inte bara en ömsesidig förståelse men även en tolerans för varandras olikheter och 

reaktioner i olika situationer. Teamet drar ofta nytta av sammansvetsningen i 

vårdbedömningssammanhang, till stor del finns höga förväntningar av kollegan, men 

också ömsesidig stöttning och uppbackning (Ahl.et al 2005). Föreliggande studie har 

visat att sjuksköterskan i ambulans uppfattade AMLS®-stukturen som ett förbättrande 

överrapporteringsunderlag, detta förutsatt att mottagande enhet efterföljer samma 

struktur. Studier visar (Bruce & Suserud 2005; Thakore & Morrison 2001) att struktur i 

överrapporteringsunderlaget förbättrar kvaliteten på den information som 

vidarebefordras till mottagande enhet. Owen, Hemmings & Brown (2009) gestaltar att 

strukturerad överrapportering har klarlagts en tydlig vinst genom att prehospital 

personal, sjuksköterskor och läkare på akutmottagning använder sig av det strukturerade 

formuläret. Owen, Hemmings & Brown (2009) menar att överrapporteringen bibehåller 

högre kvalitet då struktur tillämpas och att mindre förlust av information sker. 

 

Resultatet påpekar också synpunkter hos informanterna, där ställningstagandet ter sig 

aningen skeptiskt till det omvälvande arbetet som krävs för att hela arbetsgruppen skall 

ändra sitt arbetssätt, de argument som framförts i samband med detta härrör den stora 

kostsamheten som detta koncept ger för verksamheten, i förhållande till detta tror inte 

majoriteten av informanterna att satsningen ger motsvarande effekt för patientens 

välbefinnande. Detta går stick i stäv med det som Ahl et al. (2005) frambringade 

gällande den rådande arbetsgruppen inom svensk prehospital sjukvård, det vill säga att 

oavsett grundorsak som gamla traditoner eller så ses många förbättringsarbeten 

initierade av ledningen med skepsis från en smått oförändringsbenägen, homogen 

arbetsgrupp. Där det anses vara av större vikt den reella erfarenheten än vid individens 

karaktärsdrag. Till studiens styrkor måste medges det behov av reell utvärdering och 
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evidens som finns inom utforskad verksamhet. Flertalet av de tillfrågade informanterna 

frambringar åsikter som härrör sjukhusområdets användande av både riktlinjer och 

behandlingsprogram som är bristfälligt evidensbaserade. Dessa sjuksköterskor vidhåller 

svårigheten i att rätta sig in i ledet och följa en viss behandlingsstrategi som tycks 

baserad på experimentella tankar och idéer, istället för evidens och beprövad erfarenhet. 

Eftersom utbildningsansvariga för ambulansverksamheten, i det undersökta området är i 

behov av forskning som styrker existensberättigandet av det planerade 

utbildningscentret, vill de gärna se att denna studie följs upp av liknande 

undersökningar av motsvarande slag. 

 

Slutsats 

Föreliggande studie har i likhet med tidigare studier belagt det faktum att prehospitala 

vårdbedömningar utgörs av komplexa situationer där ambulanssjuksköterskan tar en rad 

olika faktorer i beaktning för att skapa en optimal bedömningssituation. Inre 

förberedelse och optimalt samarbete inom vårdteamet är ytterst betydelsefullt i 

omhändertagandet av varje patient. Informanterna ställer sig positiva till den förändring 

i arbetssättet som strukturerad arbetsmetod innebär. Informanterna ställde sig även 

positiva till den för verksamheten valda implementeringen av AMLS. En fråga som 

kvarstår är om interventionens utförande har skapat ett förändrat arbetssätt hos de breda 

guppen av sjuksköterskor inom studerad ambulansorganisation, eller om konformiteten 

har skapat en tillbakagång till gammalt arbetssätt, redan kort efter avslutad utbildning? 

För att få svar på detta finns ytterligare behov av studier med liknande fokus. Ytterligare 

en fråga för framtiden har framkommit under intervjudelen av studien, det visar sig att 

fler än en sjuksköterska ställer sig undrande till om ambulanssjukvården i landstingets 

regi verkligen bör stötta sig på en strukturerad arbetsmetod så bristfällig på adekvat 

evidens.
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Frågeformulär för intervju 

 
 Hur upplevde du det första patientfallet i interventionen? 

 Var det några speciella omständigheter som gjorde att du kände så/att du 

upplevde…? 

 Upplevde du att den situationen du befann dig i när du blev bedömd skapade 

några omständigheter under patientfallet? 

 Vad är dina tankar kring teamarbetet i det första patientfallet? 

 Kan du berätta om din syn på teamarbete rent allmänt? 

 Upplever du att det första patientfallet skulle gestalta sig annorlunda om du 

jobbat med en kollega som du ofta jobbat med tidigare? 

 Över till patientfall 2, upplevelser? 

 Hur ser du på bedömningar med den kunskap du haft innan? 

 Kände du trygghet till dina vårdbedömningar? 

 Kan du berätta lite om din egen upplevelse i samband med vårdbedömningar? 

 Vad upplevde du som det svåraste i samband med vårdbedömningar? 

 Finns det några speciella omständigheter som bäddar för en riktigt bra/riktigt  

dålig vårdbedömning? Utveckla dessa faktorer… 

 Finns det speciella omständigheter som utgör ett hot mot din känsla av trygghet 

till dina vårdbedömningar? 

 Hur ser du på vårdbedömningar med den kunskap du har idag? 

 Upplever du en styrka i att alla medverkande har genomgått samma utbildning, 

d.v.s. medarbetare och arbetslag på mottagande enhet? 

 Tror du det kan finnas nåt verktyg som underlättar implementeringen av 

strukturerad arbetsmetod? 

 Kan du berätta om en egenupplevd situation, där vårdbedömningen spelat en 

central roll? 

 

 


