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Introduktion: Ambulanssjukvården är under utveckling. I flera ambulansverksamheter har 

ambulanspersonal fått möjligheten att använda sig av patientens journal för att läsa om 

tidigare sjukdomshistoria i samband med bedömningar. I några verksamheter har även 

ambulanspersonal fått möjligheten att genomföra uppföljning på patienter de vårdat genom 

att läsa patientjournalen i efterhand. 

Syfte: Kartläggning av ambulanssjuksköterskans erfarenheter och inställning till 

journalåtkomst före, under och efter den prehospitala bedömningen.  

Metod: Studien genomfördes som en kvantitativ enkätundersökning och redovisas med 

deskriptiv och analytisk statistik. Enkäten innehöll även frågor med öppna svar som 

sammanställts med induktiv ansats. Deltagarna bestod av legitimerade och 

specialistutbildade sjuksköterskor från ambulansverksamheten i en region i mellersta 

Sverige (n=230).  

Resultat: Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan i flera situationer upplevt att de 

saknat relevant patientrelaterad bakgrundsinformation och att de ansåg att journalåtkomst 

kan vara en lösning på detta problem. Resultatet visade även att uppföljning med hjälp av 

patientjournalen upplevdes ha en kompetenshöjande effekt.  

Konklusion: Tillgång till patientjournal i ambulanssjukvården kan förbättra 

patientomhändertagande samt bidra till förhöjd kompetens hos personalen och därmed 

verka till en förbättrad vårdkvalité. 



 
 

Abstract 

 

Title:  What was not mentioned, is available in the medical records  

Facility:  Health, Science and Technology, Karlstad University 

Course:  Degree project in prehospital care, 15 ECTS 

Authors:  Pontus Svensson and Peter Svensson 

Supervisor:  Jan I Nilsson 

Examiner:  Anders Sidenblad 

Examiner:  Carina Bååth 

Pages:  26 

Date for examination: 2020-01-17 

Key words:  Ambulance nurse, quantitative survey, medical records. 

 

 

   

Introduction: The Ambulance services is constantly evolving. In several parts of the 

country, the possibility for ambulance personnel to access to the patients past medical records 

has been implemented when making their assessment. In some regions, there is also the 

possibility to follow up patients with the help of the patient records.  

Aim: The aim of the study is to survey the ambulance nurse's and nurse's experiences and 

attitudes towards access of the patients past medical records before, during and after the 

prehospital assessment.  

Method: The study was performed as a quantitative survey and presented with descriptive 

and analytical statistics. The participants consisted of legitimate- and specialist nurses from 

the ambulance operations in a region in central Sweden (n=230). The survey contained some 

questions with open answers that has been compiled by inductive reasoning. 

Results: The results showed that in several health-related situations, the nurse experienced a 

lack of relevant patient-related background information and that access to the patient’s 

medical record could be a solution to this problem. The results also showed that follow-up 

with the help of the patient record had an ability to increase competence.  

Conclusion: Access to patient records in ambulance services can improve patient care and 

contribute to increased staff competence and thus promote an improved quality of care. 
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1 Introduktion 

Det har hänt mycket inom ambulanssjukvården i Sverige. Från icke-sjukvårdsbildad personal 

till krav på minst en sjuksköterska ambulansbesättningen (SOSFS 2009:10). När 

Socialstyrelsen 1997 konstaterade att sjuksköterskans roll inom den prehospitala sjukvården 

var så unik att en fördjupad kunskap ansågs relevant skapades en specialistutbildning till 

ambulanssjuksköterska. Med en fördjupad kunskap inom både medicin- och 

omvårdnadsvetenskap började ambulansenspersonalens uppgifter förändras från ett snabbt 

transportmedel till en resurs med möjlighet att påbörja och utföra avancerad sjukvård och 

omhändertagande prehospitalt (Riksföreningen för ambulanssköterskor [RAS] 2012 & 

Gårdelöv 2016).  

1.1 Ambulanssjuksköterskans roll 

Ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning bygger på kärnkompetenserna för den 

legitimerade sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2019). 

Kompetensbeskrivningen säger att ambulanssjuksköterskan skall tillämpa ett systematisk, 

stödjande och reflekterande omhändertagande, bedöma patientens tillstånd och ta beslut och 

utföra åtgärder. Ambulanssjuksköterskan skall kunna verka med andra vårdgivare samt 

identifiera kunskapsbrister samt ansvara för utveckling av informationsstöd och hantering av 

omvårdnadsdata (SSF 2019). SSF har utgått från Cronenwett et.al. (2007) för att definiera 

kärnkompetenser för sjuksköterskan. Här beskrivs bland annat hur sjuksköterskan skall kunna 

konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i 

vårdkedjan. Sjuksköterskan skall kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder samt 

inspirera till dialog kring implementering av ny kunskap och arbetssätt samt också underlätta 

tillgänglighet för patienten till sin journal samt kunna vidarebefordra information om dennes 

vård. Dessutom skall sjuksköterskan bidra till att stärka patientens och närståendes egenvård 

och inflytande i vården genom informations- och kommunikationsteknologi (Cronenwett et.al. 

2007). 

Professionen måste anpassas mot nya utmaningar med ökande krav på 

självständighet och datorbaserade beslutsstöd, dessutom fodras ett utökat 

stöd från högre medicinsk kompetens. Kompetensutveckling i framtiden 

kommer att i allt högre grad fokusera på tidig bedömning och mandat att 

bistå patienter till rätt vårdnivå. (SSF 2019, s.9.) 

I en artikel skriven av Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor publicerad hos 

Vårdförbundet (2017) skrivs att ambulanssjukvården har en högre kompetens än någonsin och 

att det är en nödvändighet för att möta dagens utveckling. Idag ställs högre krav på den 

prehospitala sjukvården i dess förmåga att utföra korrekta bedömningar på ett patientsäkert sätt 

samt att ta besluta om vårdnivå. Samtidigt växer antalet multisjuka, äldre samt patienter med 

avancerad vård i hemmen (Vårdförbundet 2017). Både McSwain (2018), Scotese (2017) samt 

Wireklint-Sundström et al. (2016) beskriver hur samhället och dagens patienter ställer högre 

krav på ambulanspersonalen. Många äldre patienter har idag tidigare sjukdomar och mediciner 

som kan försvåra bedömningar och öka risken för större skador och komplikationer. 

Region Värmland har sammanfattat ambulanspersonalens roll i fyra ord: bedöma, vårda, 

hänvisa och transportera (Bilaga 1). Bedömning och vård utgår från rutiner framtagna ur 

koncepten Prehospital Trauma Life Support [PHTLS] samt Advanced Medical Life Support 

[AMLS].  
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1.2 Anamnes 

Definitionen för anamnes beskrivs som ”Tillägnande av information från en patient rörande 

dennes tidigare medicinska tillstånd och behandlingar” (Karolinska Institutet 2020). I både 

PHTLS och AMLS beskrivs anamnestagning som en viktig källa till bakgrundsinformation 

(McSwain 2018; Scotese 2017). I anamnes ingår bakgrundsinformation som sjukdomshistorik, 

medicinering och allergier kan avgöra behandling eller hur patienten bör handläggas (McSwain 

2018; Scotese 2017). Observationer och undersökningar är en del av omhändertagandet och 

med kännedom om tidigare sjukdomshistoria kan ambulanssjuksköterskan lättare finna rätt 

diagnos och behandling (Scotese, 2017). Inom AMLS- och PHTLS-konceptet används 

verktyget SAMPLE (signs, allergies, medications, part pertinent medical history, last oral 

intake samt events leading up to present injury1) som ett hjälpmedel för anamnestagning 

(McSwain 2018; Scotese 2017). SAMPLE finns i flera variationer och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (2017) har lagt till bokstaven R som står för riskfaktorer.  

I en intervjustudie av Ayatollahi et.al (2009) undersöktes vad personalen på en akutmottagning 

ansåg om behovet av bakgrundsinformation. Deltagarna bestod av en blandning mellan 

sjuksköterskor, läkare samt vårdbiträden. Studiens resultat visade att bakgrundsinformationen 

ansågs vara mycket viktig för att genomföra en korrekt bedömning/handläggning av patienten 

men att behovet ansågs mindre relevant beroende på patientens tillstånd. Studiens deltagare 

uppgav att behovet av bakgrundsinformation inte var lika stort i fall med enkla sårskador och 

frakturer men att det var nödvändigt vid kritiska sjukdomar och multisjuka patienter (Ayatollahi 

et.al 2009). 

Enligt Fawcet och Rhynas (2012) är anamnesen en nyckelkomponent i patientbedömningen för 

att bedöma vård. Vad som tidigare var läkarnas roll menar Fawcet och Rhynas (2012) har blivit 

en stor del av sjuksköterskearbetet. Anamnestagning sträcker sig från den sociala aspekten till 

det medicinska. En övergripande bild är nödvändig för att identifiera specifika vårdbehov och 

ge optimal vård. 

Stiell et.al. (2003) gjorde intervjuer med akutläkare på en akutmottagning som inför varje 

patientbedömning fick tillgång till anteckningar från ambulanspersonal eller akutpersonal. 

Akutläkaren fick därefter avgöra ifall det saknas nödvändig information eller om han kände att 

han skulle kunna göra en bedömning med den informationen som redan inhämtats. Av 1002 

fall upptäcktes minst ett informationsbortfall i 32% av alla patienter. Vanligast var 

informationsbortfall vid multisjuka, de som inkom med ambulans, de som varit på 

akutmottagning eller inneliggande på avdelning nyligen samt den äldre patienten. 58% av 

informationsbortfallen relaterades till tidigare sjukdomshistoria. Studien visade även att 

patienter med informationsbortfall tenderar att ha ett genomsnitt på 1,2 timmar längre väntetid 

på akutmottagningen.  

Fung et.al. (2013) undersökte skillnaden mellan verbal anamnestagning av patientens aktuella 

medicinering och den dokumenterade medicinlistan. Resultatet visade att båda sätten var 

effektiva förutsatt att patienten var adekvat, dock var enskild teknik inte komplett på grund av 

situationer då patienten inte följer listan som fanns dokumenterad i journalen. Detta tros i 

studien bero på olika vårdenheter med separerade journalsystem.  Undersökningen visade att 

patientjournalen kompletterade den verbala anamnestagningen. 

 
1 Översatt till svenska: symtom och tecken, allergier, pågående medicinering, relevant sjukdomshistoria, senaste 

intag av måltid samt vad som föregick insjuknandet/skadetillfälle. 
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Lindner et.al. (2015) studerade patienter över 75 år som besökte akutmottagning. Av 104 

deltagare kom det i resultatet fram att endast 15% av patienterna kunde uppge en komplett 

anamnes. Tjugofyra procent kunde inte på egen hand uppge sin aktuella medicinering. Arton 

procent kunde inte redogöra för tidigare sjukdomar. Tio procent av patienterna saknade kunskap 

om eventuella allergier. Det framkom även att i det fall då patienten inte själva kunde uppge 

relevant information så tog bedömningen längre tid. Studien föreslår elektroniska gemensamma 

journaler för en ökad patientsäkerhet. 

1.3 Patientjournal för ambulanspersonalen 

Scotese (2017) använder sig av begreppet ”clinical reasoning” för att förklara 

ambulanssjuksköterskans förmåga till ett korrekt omhändertagande av patienten. Clinical 

reasoning är den tankegång ambulanssjuksköterskan har utifrån tidigare sjukdomshistoria, 

kliniska fynd och tidigare erfarenhet i syftet att ställa rätt diagnostik. Med god erfarenhet skapas 

förutsättningar att sortera bort irrelevant information och fokusera på rätt saker utan att missa 

viktiga differentialdiagnoser (Scotese 2017). En väl genomförd anamnes bidrar till att 

underlätta det kliniska resonemanget hos ambulanssjuksköterskan för att underlätta 

omhändertagandet. 

I en region i mellersta Sverige har en ny rutin (Bilaga 2) möjliggjort för ambulanspersonalen 

att efter utförd patientkontakt få tillgång till patientjournalen i syfte till uppföljning på den 

prehospitala bedömningen. I nuläget saknas möjligheten att läsa journalen under pågående 

ambulansuppdrag i majoriteten av Sveriges regioner. Några regioner som fått tillgång till 

journalen under utarmning är bland annat Region Jämtland Härjedalen (Rönnberg 2019) och 

Region Kronoberg (Ragnarsson 2018). 

I en intervjustudie gjord i Kronoberg undersöktes vad ambulanspersonalen ansåg om att ha 

tillgång till patientjournal i ambulansen (Ljungström & Pedersen 2019).  

Ambulanssjuksköterskor intervjuades och det framkom i studien både positiva och negativa 

åsikter. Positiva saker var att ambulanspersonalen kom mer förberedd inför mötet, ett 

bedömningsstöd, trygghet och patientsäkerhet. Negativa teman var: tidskrävande, svårt att hitta 

i journal, ojämlik vård (vissa har ingen journalförd sjukdomshistoria) och förutfattad mening 

av patienten. 

Det framkom att ambulanssjuksköterskans i stor utsträckning saknade fullständig information 

om patienter de vårdat i en undersökning av Zorab et.al. (2015). När deltagarna i studien fick 

tillgång till fullständig bakgrundsinformation visade resultatet att ambulanspersonalen i 91% 

av fallen ansåg att de skulle handlagt patienten annorlunda (Zorab et.al. 2015). Av 

bakgrundsinformationen som ambulanspersonalen saknade mest var tidigare sjukdomar (87%), 

tidigare vitalparametrar (78%), information om vårdbegränsningar (77%), önskemål i livets 

slutskede ”End-of-life-choices” (73%) samt medicinering (61%). Denna studie hade ett stort 

antal deltagande men endast 12% (vilket motsvarade 302 individer) som besvarade hela 

undersökningen. Trots låg svarsfrekvens i studiens ansågs resultatet relevant på grund av den 

homogena bilden av insamlat data. 

Region Värmland (2020) har bidragit med deras arbetsmaterial från förstudien angående 

integrering av Cosmic i ambulansverksamheten. I materialet beskrivs hur ambulanspersonalen 

med tillgång till journalen lättare kan förbereda och optimera omhändertagandet genom bättre 
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kunskap om patientens sjukdomshistoria, uppmärksamhetsignaler2, aktuell medicinering och 

vårdkontakt. Med dessa fördelar anses ambulanspersonalen kunna hjälpa patienten till rätt 

vårdnivå i rätt tid vilket effektivt bidrar till god och nära vård. Ambulanssjukvården har en 

möjlighet att medverka till att patienten får en ökad förståelse av sitt vårdförlopp vid de 

vårdtillfällen där patienten av olika skäl inte varit mottaglig. 

1.4 Problemformulering 

I nuläget saknas journalåtkomst inför och under den prehospitala bedömning inom stora delar 

av ambulanssjukvården i Sverige. Att ej ha tillgång till patientens journal och tidigare 

sjukdomshistoria kan ha en negativ effekt på vårdkvalité och patientsäkerhet. Framförallt gäller 

detta i fall när patienten inte kan förmedla sig på ett adekvat sätt eller saknar företrädare. 

Ambulanssjuksköterskan inställning till journalåtkomst kan vara av betydelse i samband med 

kvalitets- och förbättringsarbete inom ambulanssjukvården i frågan om journalåtkomst kan 

underlätta bedömning för högre vårdkvalité och förbättrad patientsäkerhet. Problemformulering 

har utformats med hjälp av PICO, en mall för utformning av en vetenskaplig fråga (Considine 

et.al. 2017). 

Anser ambulanssjuksköterskans att tillgång till patientjournal före, under och efter 

patientkontakt skulle kunna leda till förbättrad vårdkvalité och patientsäkerhet än om man ej 

haft tillgång till patientjournalen? 

1.5 Syfte 

Syftet är att kartlägga ambulanssjuksköterskans erfarenheter och inställning till journalåtkomst 

före, under och efter den prehospitala bedömningen.  

1.6 Frågeställning 

1. Hur ofta saknar ambulanssjuksköterskor relevant patientrelaterad 

bakgrundsinformation? 

2. Vilken betydelse skulle patientjournalen kunna ha för ambulanssjuksköterskan? 

  

 
2 En symbol i Cosmic som visar observandum och risker hos patienten t.ex. allergier, speciella vårdbehov, 

missbruk m.m. 
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2 Metod 

2.1 Design 

Studien bygger på en kvantitativ empirisk ansats och har genomförts som en webbaserad 

enkätundersökning (Bilaga 3) med inslag av två öppna avslutande frågor i syftet att fördjupa 

resultatet. Anledningen till att kvantitativ metod valdes var för att inga liknande studier med 

samma syfte utförts i den skalan samt att metoden lämpade sig bäst för studiens syften. 

Enligt Polit & Beck (2017) är en kvantitativ studie effektiv när en undersökning ska göras på 

en större undersökningsgrupp. 

2.2 Undersökningsgrupp 

Studien genomfördes som en totalundersökning och riktade sig till samtliga anställda 

sjuksköterskor inom ett en region i Mellansverige bestående av 11 ambulansstationer. Enkäten 

skickade ut till 230 sjuksköterskor, 154 kvinnor och 76 män. Anledning till den stora 

urvalsgruppen var att författarna strävade efter ett brett spektrum av sjuksköterskor med olika 

förutsättningar, och därmed stärka reliabilitet (Polit & Beck 2017).  

Inklusionskriterier för deltagande var att man skulle operativt aktiv sjuksköterska inom 

ambulanssjukvården. Både legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor deltog. 

Ambulanssjukvårdare har exkluderats då sjuksköterskan har det högsta mediciniska ansvaret. 

Författarna har valt undersökningsgruppen enligt ändamålsenligt urval för att bäst besvara 

syftet men i denna studies fall kan denna urvalsmetod beskrivas som bekvämlighetsurval då 

båda författar arbetar inom regionen där studien genomförs. Bekvämlighetsurval kan anses som 

negativt ur ett forskningsperspektiv på grund av felmarginal samt låg sannolikhet i 

överförbarhet till en större population (Polit & Beck 2017). 

2.3 Datainsamling 

Insamlingen genomfördes som en webbaserad enkät konstruerad efter rekommendationer för 

insamling av kvantitativa data (Polit & Beck 2017); Statistiska Centralbyrån [SCB] (2019)). 

Enkäten resulterade i 14 frågor och var uppdelad i två sektioner med ett inledande demografiskt 

stycke, följt av frågor kring sjuksköterskans erfarenhet av tillgänglig bakgrundsinformation 

samt inställning till patientjournalen (Bilaga 3). Frågorna i enkäten byggdes på slutna 

svarsalternativ men innehöll två öppna, avslutande frågor. Av de frågorna med slutna 

svarsalternativ har en modifierad version av Likertskala använts. Likertskala är ett instrument 

särskilt framtaget för att mäta attityder, vanligtvis i form av ord som representerar ett värde 

(Polit & Beck 2019).  

Målet med enkätkonstruktionen var att skapa en enkät som svarade på syftet samt var lätt att 

förstå utan att vara tidskrävande. För att säkerställa målen genomfördes pilotenkäter. De 

deltagare som genomförde pilotenkäten ombads att fokusera på förståelsen av frågorna 

samtidigt som det togs tid på genomförandet. Totalt sex pilotenkäter genomfördes följt av 

revidering inför den slutliga versionen, dessa har inte tagits med i slutresultatet. Enkäten och 

insamlingen skedde i webbprogrammet Survey & Report KAU. 

Innan studien genomfördes utfärdades ett godkännande från verksamhetschefen efter kontakt 

(Bilaga 4). I nästa steg skickades information ut till samtliga stationschefer per mail (Bilaga 5). 

Enkäten var helt anonym men för att ytterligare skydda respondenterna har alla mailutskick 
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gjorts via stationschefer. Insamlingsperioden inledes med att ytterligare ett mail skickades ut 

till stationscheferna som sedan distribuerades vidare till sina anställda. Mailet (Bilaga 6) 

innehöll information om studien samt länk till enkäten. Kontakt med samtliga chefer togs för 

att verifiera att enkäten nått ut till samtliga inbjudna deltagare.  

Påminnelse om studien skedde via ambulansverksamhetens intranät samt via stationscheferna. 

I det initiala informationsmailet uppmanades cheferna till att påminna om studien under 

morgonmöten och APT. En påminnelse gick ut till stationscheferna via mail när halva 

insamlingsperioden hade gått. 

2.4 Dataanalys 

Dataanalysen gjordes med hjälp av programmet Statistical Package for the Social Sciences 

[SPSS] version 26. Programmet ger användarna möjligheten att analysera förhållanden mellan 

olika variabler samt mäta signifikansnivå. Data har analyserats med deskriptiv och analytisk 

statistik. Svaren på de öppna frågorna har analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Deskriptiv statiskt användes för att beskriva demografin fördelat på ålder, kön, 

utbildningsnivå, erfarenhet, utkörningstid samt journalanvändande. Både deskriptiv och 

analytisk statistik användes vid upplevelse av bakgrundsinformation samt inställning till 

patientjournal.  

Några variablers svarsalternativ dikotomiserades på grund av en låg mängd data för att skapa 

en mer övergripande bild. Gruppen ”Specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning 

ambulanssjukvård” slogs ihop med grupperna ”Specialistutbildad sjuksköterska med inriktning 

ambulanssjukvård tillsammans med annan specialistutbildning” och ”Övrig 

specialistutbildning” den nya gruppen kallades: Specialistutbildade sjuksköterskor.  

Ålder, erfarenhet och utkörningstid redovisades i två grupper vardera >(m) och <(m).  

Signifikansprövningar utfördes mellan gruppen legitimerad sjuksköterska och 

specialistutbildad sjuksköterska med chi-2 test och signifikansnivån sattes till 0.05. 

Svarsalternativen har dikotomiserades från aldrig, sällan, ibland, ofta och alltid till tre 

alternativ: aldrig/sällan, ibland och ofta/alltid för en förenklad dataredovisning. En 

dikotomisering skedde även i svarsalternativen ingen skillnad, i låg grad, i medelhög grad samt 

i hög grad till två alternativ: ingen skillnad/låg grad samt medelhög/hög grad. Den kvalitativ 

delarna genomgick granskning och textavsnitt som svarade på syftet identifierades och 

sorterades i teman.  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

En anmälan gjordes enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen angående hur personuppgifter 

hanterades (GDPR 2020). All lagring av data hanterades på ett lösenordskyddat USB-minne. 

Endast författarna hade tillgång till informationen på det och det förvarades inlåst. Efter att 

uppsatsen är godkänd kommer samtliga uppgifter att förstöras. Författarna har följt CODEX 

(2019) för forskningsetiska principer. För att delta i studien krävdes ett informerat samtycke 

som respondenterna fick godkänna när enkäten öppnades. Deltagaren kunde närsomhelst 

avbryta deltagandet. Studien genomfördes anonymt men efterfrågade viss 

bakgrundsinformation från respondenterna.  
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3 Resultat 

Studiens resultat redovisad i tre delar. De två första delarna består av kvantitativa data och 

beskriver deltagarnas demografi samt sjuksköterskans upplevelse av brist på patientrelaterad 

bakgrundsinformation. Del tre handlar om inställning till användandet av patientjournal och 

består av både kvantitativa och kvalitativa data. 

3.1 Demografi 

Totalt 230 sjuksköterskor inbjöds att delta i studien varav 94 valde att svara på enkäten. Bland 

sjuksköterskorna var 54% (n=58) specialistsjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård, 

7% (n=7) hade en annan specialistutbildning. Dessa sammanslogs till en gemensam grupp: 

Specialistsjuksköterska [Spec ssk]. Resterande deltagare 27% (n=29) var legitimerade 

sjuksköterskor [Leg ssk]. Två tredjedelar av sjuksköterskorna var <40 år och en tredjedel >40 

år. Bland sjuksköterskorna var 65% (n=61) kvinnor och 34% (n=32) män. En procent (n=1) 

identifierade sig som övrigt. Antal år inom ambulansyrket varierade mellan 1-38 år (m= 9,7 år). 

En signifikant skillnad sågs i antal år arbetat inom ambulansen mellan legitimerade 

sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor där fler som jobbat längre än 9,7 år bestod av en 

större andel specialistsjuksköterskor. Antal deltagare med en generell längre framkörningstid 

än 11 min var 60% (n=56) medan resterande 40% (n=37) hade en kortare framkörningstid än 

11 min. Av samtliga respondenter hade 96% (n=90) någon gång använt sig av Cosmic 

patientjournal medan 4% (n=4) saknade erfarenhet av Cosmic, dessa var alla specialistutbildade 

sjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård (Tabell 1) 

Tabell 1. Demografisk data fördelat mellan legitimerade sjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. 

 Total antal n=94 

% (n) 
Leg ssk n = 29 Spec ssk n = 65 p-värde 

Ålder3     

<40 år 58,5 (55) 69,0 (20) 53,8 (35) 0,169 

>40 år 41,5 (39) 31,0 (9) 46,2 (30) 
 

Kön 
    

Kvinna 64,9 (61) 51,7 (15) 70,8 (46) 0,131 

Man 34,0 (32) 48,3 (14) 27,7 (18) 
 

Övrigt 1,1 (1) 0 (0) 1,5 (1) 
 

År i ambulansyrket4 
    

<9,74 59,6 (56) 75,9 (22) 52,3 (34) 0,032 

>9,74 40,4 (38) 24,1 (7) 47,7 (31) 
 

Framkörningstid5 
    

<11 min 60,6 (57) 65,5 (19) 58,5 (38) 0,518 

>11 min 39,4 (37) 34,5 (10) 41,5 (27) 
 

 Cosmicanvändning 
    

Har använt Cosmic 95,7 (90) 100 (29) 93,8 (61) 0,172 

Har ej använt Cosmic 4,3 (4) 0,0 (0) 6,2 (4) 
 

 
3 Medelåldern på deltagarna i studien var 36-40 år 
4 9,74 Medelvärde av deltagarnas år i ambulansyrket 
5 ≈11 min var medianen av framkörningstid räknat på 54 000 uppdrag 
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Av de 90 sjuksköterskor som använt sig av Cosmic uppgav samtliga att de kunde läsa 

journaltext i Cosmic. Majoriteten kunde även finna provsvar och röntgensvar. Att förstå 

uppmärksamhetsignal, finna läkemedelslistan samt finna patientöversikten var de förmågorna 

som flest antal sjuksköterskor saknade (Figur 1). 

 

Figur 1. Förmågan att utföra specifika moment i Cosmic, uppdelat mellan legitimerade 

sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor av som uppgav sig ha använt sig av Cosmic 

(n=90). 

 

3.2 Brist på patientrelaterad bakgrundsinformation 

Tabell 2 visar i vilka situationer sjuksköterskan saknade bakgrundsinformation om patienten 

samt hur ofta det inträffade. Vid triage fanns statistisk signifikans (p=0,021) mellan 

legitimerade sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Specialistutbildade 

sjuksköterskor upplevde i lägre utsträckning att de saknade bakgrundsinformation när de skulle 

utföra triage. Inför patientmötet var den situation då störst andel sjuksköterskor (52%) upplevt 

att de Ofta/alltid upplevde brist på relevant bakgrundsinformation.  
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Tabell 2. Jämförelse mellan legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterskor angående 

frågan hur ofta det upplevde att de saknade relevant bakgrundsinformation om patienten.  

   Total % (n) Leg ssk Spec ssk p-värde 

Inför patientmötet      

Aldrig/Sällan  7,4 (7) 3,4 (1) 9,2 (6) 0,521 

Ibland  40,5 (38) 38,0 (11) 41,6 (27) 
 

Ofta/Alltid  52,1 (49) 58,6 (17) 49,2 (32) 
 

Vid triagering  
    

Aldrig/Sällan  42,6 (40) 27,6 (8) 49,2 (32) 0,021 

Ibland  47,9 (45) 51,7 (15) 46,2 (30) 
 

Ofta/Alltid  9,5 (9) 20,7 (6) 4,6 (3) 
 

Vid val av behandling/omvårdnad  
    

Aldrig/Sällan  33,0 (31) 34,5 (10) 32,3 (21) 0,955 

Ibland  57,4 (54) 55,2 (16) 58,5 (38) 
 

Ofta/Alltid  9,6 (9) 10,3 (3) 9,2 (6) 
 

 Vid val av vårdnivå  
    

Aldrig/Sällan  25,5 (24) 34,5 (10) 21,5 (14) 0,402 

Ibland  56,4 (53) 48,3 (14) 60,0 (39) 
 

Ofta/Alltid  18,1 (17) 17,2 (5) 18,5 (12) 
 

 

3.3 Inställning till patientjournal 

Resultatet i tabell 2 visar att i vårdmomenten ansågs patientjournalen kunna bidra till störst 

hjälp när det kom till val av vårdnivå, 67% hade svarat medelhög/hög grad. Ingen statistisk 

signifikans kunde fastställas men det fanns numeriska skillnader mellan legitimerade 

sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor angående triage samt val av 

behandling/omvårdnad, där legitimerade sjuksköterskor såg en större användbarhet av 

patientjournalen i dessa moment än den specialistutbildade sjuksköterskan (Tabell 2). 

De vårdsituationer där patientjournalen ansågs kunna verka till optimerad vård var i mötet med 

den icke adekvate patienten, där 98% hade svarat medelhög/hög betydelse. Vidare hade 

majoriteten svarat medelhög/hög betydelse på framme hos patienten (81%), icke-kritisk patient 

(76%) samt inför patientmötet (75%). Störst skillnad mellan legitimerad sjuksköterska och 

specialistsjuksköterska sågs i mötet med den kritiske patienten där den legitimerade 

sjuksköterskan i högre grad ansåg att patientjournalen kunde bidra till en optimerad vård. I 

mötet med den adekvata patienten ansågs tillgång till journalen ha minst grad av betydelse för 

optimal vård då 65% hade svarat saknar/låg betydelse. 
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Tabell 3. I vilken grad skulle patientjournalen bidra till korrekt beslut och bedömning samt 

verka för en optimerad vård utifrån vårdmoment och situationer. Fördelat mellan legitimerade 

sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor. 

  Total % (n) Leg ssk Spec ssk p-värde 

Vårdmoment  

Triage     

Ingen skillnad/I låg grad 46,8 (44) 34,5 (10) 52,3 (34) 0,110 

I medelhög grad/I hög grad 53,2 (50) 65,5 (19) 47,7 (31) 
 

Val av behandling/omvårdnad 
    

Ingen skillnad/I låg grad 53,2 (50) 41,4 (12) 58,5 (38) 0,125 

I medelhög grad/I hög grad 46,8 (44) 58,6 (17) 41,5 (27) 
 

Val av vårdnivå 
    

Ingen skillnad/I låg grad 33,0 (31) 37,9 (11) 30,8 (20) 0,495 

I medelhög grad/I hög grad 67,0 (63) 62,1 (18) 69,2 (45) 
 

  
    

Vårdsituationer 
 

Inför patientmötet 
    

Saknar/låg betydelse 25,5 (24) 24,1 (7) 26,2 (17) 0,836 

Medelhög/hög betydelse 74,5 (70) 75,9 (22) 73,8 (48) 
 

Framme hos patient 
    

Saknar/låg betydelse 19,1 (18) 13,8 (4) 21,5 (14) 0,378 

Medelhög/hög betydelse 80,9 (76) 86,2 (25) 78,5 (51) 
 

Icke kritisk patient 
    

Saknar/låg betydelse 24,5 (23) 24,1 (7) 24,6 (16) 0,960 

Medelhög/hög betydelse 75,5 (71) 75,9 (22) 75,4 (49) 
 

Kritisk patient 
    

Saknar/låg betydelse 50 (47) 37,9 (11) 55,4 (36) 0,118 

Medelhög/hög betydelse 50 (47) 62,1 (18) 44,6 (29) 
 

Adekvat patient 
    

Saknar/låg betydelse 64,9 (61) 62,1 (18) 66,2 (43) 0,702 

Medelhög/hög betydelse 35,1 (33) 37,9 (11) 33,8 (22) 
 

Icke adekvat patient 
    

Saknar/låg betydelse 2,1 (2) 0 (0) 3,1 (2) 0,340 

Medelhög/hög betydelse 97,9 (92) 100 (29) 96,9 (63) 
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Nästan samtliga sjuksköterskor använde möjligheten att följa upp patienten via patientjournal. 

Majoriteten gjorde det ofta/alltid. Den specialistutbildade sjuksköterskan tenderar att använda 

sig av uppföljning i lägre utsträckning. 

Tabell 4. Användning av patientjournalen i uppföljande syfte fördelat mellan legitimerade 

sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning. 

 

Total % (n) Leg ssk Spec ssk p-värde 

Aldrig/Sällan 2,1 (2) 0,0 (0) 3,1 (2) 0,302 

Ibland 17,0 (16) 10,3 (3) 20,0 (13)  

Ofta/Alltid 80,9 (76) 89,7 (26) 76,9 (50)  

 

Majoriteten (98%) av sjuksköterskorna upplevde att uppföljning via patientjournalen hade haft 

en positiv effekt på sitt yrkesutövande. Av de totalt 94 som svarade på frågan valde 81 

sjuksköterskorna att motivera sitt svar. Svaren sorterades och kategoriserades (Tabell 5). 

Tabell 5. Tematisering av sjuksköterskornas beskrivning. Betydelsen av patientuppföljning via 

journal 

Betydelse Teman Antal 

Positiv Verifierad arbetsdiagnos 53 

Kompetenshöjande 53 

Patientuppföljning 11 

Patientföljsamhet 2 

Negativ Minimal till ingen skillnad 2 

 

Bland ambulanssjuksköterskorna som valde att kommentera var majoriteten positiva till 

patientjournal. Dom flesta relaterade till att det kunde användas för att verifiera arbetsdiagnos 

samt att det var kompetenshöjande. 

Verifierad arbetsdiagnos 

Möjligheten till att följa upp patienten via patientjournalen gjorde att sjuksköterskorna hade 

möjlighet att kontrollera sina misstänkta arbetsdiagnoser, de vill säga om den egna 

behandlingen var rätt eller fel. 

“Jag har lärt mig jättemycket av att se vilken diagnos och behandling patienten har 

fått efter att den lämnats på vårdinrättning. Det bygger på min erfarenhetsbank av 

olika symtom som kan associeras med olika sjukdomstillstånd och skador” 

”Man får en uppföljning till om man tänkt rätt kring vilken diagnos man misstänkt 

på patienten” 

Kompetenshöjande 

Uppföljning via patientjournalen beskrevs ha en kompetenshöjande funktion. Sjuksköterskan 

beskrev hur de kunde dra lärdom av patientfallen och använda sig av kunskapen i liknande 
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situationer. Många upplevde att genom att följa upp vårdkedjan så framkom en annan förståelse 

för patientens sjukdomstillstånd. Särskilt i de fall där de inte riktigt visste vad patienten hade 

för besvär skänkte uppföljningen klarhet. 

”Får möjlighet att utvärdera sin insats, erfarenhet inför kommande eventuellt 

liknande situationer. Får ökad kunskap, om man exempelvis tänkt rätt, 

behandlat/handlagt patienten rätt. Ibland fall åker vi återigen till samma patienter 

man haft för samma symtom nyligen, bra att då ha läst vad som hände senast för att 

exempelvis sätta rätt vårdnivå” 

”Varje uppföljning blir genom tillgången till journal ett lärandetillfälle” 

Patientuppföljning 

Sjuksköterskorna beskrev hur tillgång till patientjournalen gav dem möjligheten till att se hur 

det gick för patienten utifrån det personliga planet annat än det medicinska. Det kunde vara av 

nyfikenhet men även av sympatiska skäl.  

”Man lär sig göra rätt bedömning. Får feedback om man tänkt rätt eller fel. Får 

mig att tänka bredare. Får mig att släppa en inre stress där jag funderat hur det gått 

för patienten” 

Patientföljsamhet 

Två sjuksköterskor beskrev att det var intressant att följa upp hur patienten hade följt den plan 

som hade gjorts upp. 

”Bra att få veta om jag tänkt rätt, om det visat sig att jag kunde/borde tänkt i andra 

banor mm. Bra att veta om patienten stannat kvar och tagit emot erbjuden vård eller 

avvikit på eget bevåg t.ex.” 

Minimal till ingen skillnad 

Två sjuksköterskor beskrev hur användandet av patientjournal i uppföljande syfte inte gjorde 

någon större skillnad för yrkesutövandet. 

”Det har inte spelat någon roll. Skulle ha större nytta av att kunna läsa journalen 

hos patienten” 

27% (n=25) valde att skriva en slutlig reflektion angående sin inställning till patientjournalen. 

Av dessa kommentaren handlade många av dessa om nackdelar som patientjournalen skulle 

kunna ha. 9 kommentarer utrycktes oro för risken att läsa patientjournalen kunde skapa 

förutfattade meningar om patienten. Fyra kommentarer tar upp risken med att journalläsning 

skulle kunna ta fokus från den kliniska bedömningen.  

Citat från slutliga reflektioner kring inställning till Cosmicjournalen: 

”Att ha för mycket bakgrundsinformation utifrån patientens journal innan ankomst 

till patienten skulle kunna leda till att man låser sig på vissa diagnoser och inte 

tänker brett vilket kan leda till att sjukdomstillstånd missas eller misstolkas” 

”Det finns vissa risker med att läsa journalen innan vi möter patienten i form av att 

vi lätt bestämmer oss för vad vi vill göra med patienten utan att vi har all relevant 

data”  
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4 Diskussion  

Syftet med studien var att kartlägga ambulanssjuksköterskans och sjuksköterskans inställning 

till journalåtkomst, före, under och efter den prehospitala bedömningen. Syftet delades upp i 

frågeställningen: 

1. Hur ofta saknar ambulanssjuksköterskor relevant patientrelaterad 

bakgrundsinformation? 

2. Vilken betydelse skulle patientjournalen kunna ha för ambulanssjuksköterskan? 

Av resultatet framkom att sjuksköterskan i olika situationer upplevde att de kunde sakna 

relevant bakgrundsinformation. De flesta deltagarna i studien ansåg att patientjournalen skulle 

kunna verka till att fylla dessa informationsluckor. En större del ansåg att patientjournalen kan 

förbättra möjligheten till korrekt beslut avseende triage, behandling/omvårdnad samt val av 

vårdnivå. En stor majoritet ansåg att patientjournalen kunde leda till en optimerad vård i de 

flesta situationer och att möjligheten till uppföljning i patientjournalen hade en positiv effekt 

på yrkesutövandet. 

Diskussionen är uppdelat efter motsvarande rubriker ifrån resultatet med den skillnaden att 

diskussionen till kvalitativa data erhåller en egen rubrik samt att metoddiskussion tillkommer.  

4.1 Resultatdiskussion  

Det saknas i dagsläget internationell och nationell forskning i stor skala som berör tillgång till 

patientjournal inom ambulanssjukvården. Det forskning visar är att ambulanssjukvården 

ständigt utvecklas och att samhällets krav ökar. Det finns även forskning som belyser brister i 

bakgrundsinformation samt dess konsekvenser. 

4.1.1 Demografi 

Demografin visade att mer än dubbelt så många specialistutbildade sjuksköterskor än 

legitimerade sjuksköterskor valde att delta i studien trots att undersökningsgruppen bestod av 

en större andel legitimerade sjuksköterskor. Samma mönster sågs i åldern yngre än 40 trots att 

majoriteten av anställda inom den undersökta regionen var över 40 år. 

En större andel deltagarna var kvinnor vilket skulle kunna förklaras av att majoriteten av de 

anställda vid enkätens genomförande bestod av kvinnor. Detta fenomen kan ses i andra studier 

(Nilsson et.al. 2020). En signifikant skillnad fastställdes i arbetade år inom ambulansyrket som 

visade att majoriteten av de legitimerade sjuksköterskorna som saknade specialistutbildning 

hade jobbat under 9,7 år inom ambulansen. Förklaringen tros ligga i att en större andel 

sjuksköterskor väljer att specialisera sig först efter några år. Samtliga specialistutbildningar har 

i Sverige även ett krav på att sjuksköterskan ska ha arbetat minst ett år för att kunna söka 

utbildningsplats. Nästan samtliga sjuksköterskor hade någon gång använt sig av Cosmic vilket 

tros bero på att de flesta med stor sannolikhet jobbat eller praktiserat på något av sjukhusen 

inom regionen. Dessutom har det inom ambulansverksamheten sedan nästan ett år tillbaka 

uppmanats använda Cosmic som uppföljning. 

De flesta sjuksköterskorna kände till de grundläggande användandefunktionerna av Cosmic. 

Resultatet visade ett mönster i att störst andelen respondenter kände till de funktionerna som i 

större grad hade med uppföljning att göra. T.ex. att majoriteten kände till hur tillvägagångssättet 

för att läsa själva journaltexten, fann provsvar och letade upp röntgensvar medan funktioner 
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som patientöversikt, läkemedelslista och uppmärksamhetsignal var de funktioner som få hade 

använt. Detta beror troligtvis på att sjuksköterskor i ambulansverksamheten i nuläget endast 

använder patientjournalen för just uppföljning. Det kan också tyda på att det saknas utbildning 

i Cosmicanvändande.  

4.1.2 Brist på patientrelaterad bakgrundsinformation 

Gällande upplevelsen av tillgängligheten till relevant bakgrundsinformation visades en 

signifikant skillnad mellan legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor vid 

triagering. Legitimerade sjuksköterskor upplevde i större utsträckning brist på relevant 

bakgrundsinformation när de skulle triagera. Anledningen kan bero på att den 

specialistutbildade sjuksköterskan känner sig tryggare i och med en fördjupad utbildning. 

Liknande skillnader borde då rimligtvis infinna sig i andra situtioner men där visade studien ett 

varierande men mer homogent resultat.  

Inför patientenmötet var den situationen där flest upplevde känslan av otillräcklig 

bakgrundsinformation infann sig. Wireklint Sundström och Andersson Hagiwara (2016) 

beskriver att i ett ambulansuppdrag så börjar bedömningen redan innan mötet med patienten, i 

vad de kallar förberedelsefasen. Genom inhämtning av information i tidigt skede kan 

ambulanspersonalen förbereda sig genom att göra upp möjliga vårdplaner utifrån givna 

behandlingsanvisningar. Wireklint Sundström och Andersson Hagiwara (2016) betonar även 

vikten av att vara ”beredd på det oförberedda”. De tar också upp tidigare forskning som visat 

att olika personlighetstyper tenderar att använda sig av information på olika sätt. System 1-

tänkande ambulanspersonal tenderar ha ett automatisk tänkande utifrån tidigare erfarenheter 

vilket ger en snabbare bedömningsprocess. Risken med en system 1-tänkande 

ambulanspersonal är att den för tidigt beslutar om vad som är problemet utan att ha tillgänglig 

till all information/undersökningsresultat. System 2-tänkande ambulanspersonal är istället 

analytiska och mycket noggranna med insamling av information. Denna grupp riskerar istället 

att överkomplicera och förlångsamma bedömningsprocessen (Wireklint Sundström & 

Andersson Hagiwara, 2016). Resultatet fördelning skulle därmed kunna förklaras av 

ambulanssjuksköterskans olika personlighetstyp, de vill säga att system 2-tänkande 

ambulanspersonal i en större utsträckning upplever att de saknar information. 

Vid triage, val av behandling/omvårdnad samt val av vårdnivå hade majoriteten svarat ibland, 

ofta eller alltid och detta tyder på att ett problem med otillräcklig bakgrundsinformation 

existerar. I Zorab et.al (2015) presenteras ett resultat som liknar resultatet i denna studie, de vill 

säga att ambulanssjuksköterskan i stor utsträckning saknar information om de patienter som 

vårdats. Med fullständig bakgrundsinformation hade över 90% av ambulanssjuksköterskorna 

troligtvis handlagt patienten på ett annorlunda sätt. I Höglund et.al (2018) studie visade det sig 

att brist på bakgrundsinformation var en av de faktorer som ledde till att personalen i högre 

utsträckning valde att transportera patienten till sjukhus fast de egentligen inte hade behövts. 

Ayatollahi et.al. (2009) undersökte istället behovet av bakgrundsinformation på 

akutmottagningen. I den studien framkom att bakgrundsinformationen hade en betydande roll 

för att kunna genomföra en korrekt bedömning/handläggning av patienten särskilt vid de 

patienter som var äldre och multisjuka. I ytterligare en studie från en akutmottagning gjord av 

Stiell et.al. (2013) där läkarna endast fick utgå från ambulanspersonalens och 

akutsjuksköterskornas insamlade information, visade det sig att 32% av fallen saknade den 

nödvändiga informationen som krävdes för att göra en bedömning. Avsaknaden på 

bakgrundsinformation var störst hos äldre, multisjuka, patienter som nyligen varit i kontakt med 

vård samt patienter som inkom med ambulans. Resultatet visade dessutom att patientfall där 

man saknade fullständig information tenderar att ha längre väntetid på akutmottagningen. 
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4.1.3 Inställning till patientjournal 

I resultatet framkom att patientjournalen skulle ha en betydande roll i ambulanssjukvården. 

Patientjournalen kan underlätta i vårdmoment som triagering, val av behandling/omvårdnad 

samt val av vårdnivå. Framförallt ansåg en betydande majoritet att patientjournalen kunde leda 

till optimerad vård. I denna studie valde författarna att inte utgå från någon specifik definition 

av god vård vilken gjorde att enkäten kunde komprimeras. Nackdelen blev istället att begreppet 

”optimerad vård” kan betyda olika saker för deltagarna och patientjournalens betydelse ger 

endast en övergripande bild. Enligt WHO (2019) internationella definition bestod begreppet 

god vård av flera komponenter som: säker, evidensbaserad, tidseffektiv, resurseffektiv, 

jämställd och personcentrerad vård. En tolkning av författarna är att patientjournalen borde ha 

en säkrande effekt. Detta påstående styrks av resultatet i Fung et.al. (2013) som i sin studie 

visade att kombinationen av att läsa journalen tidigare tillsammans med verbal 

anamnestaggning var effektivare och säkrare än att endast använda en informationskälla. 

Fawcet och Rhynas (2012) påstår att anamnesen är en nyckelkomponent i patientbedömningen 

och att införskaffande av anamnes inte borde utgå från endast verbala källor och ”medicinska 

källor” är nödvändig för att skapa en helhetsbild. I studien av Ljungström och Pedersen (2019) 

ansåg sjuksköterskorna att patientjournalen kunde både ha en positiv och en negativ effekt. 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att patientjournalen möjliggjorde en bättre 

larmförberedelse, funktion som beslutstöd samt ökad trygghet och patientsäkerhet. I studien 

framkom även att patientjournalen kunde påverka omhändertagandet negativt då det ibland 

upplevde tidskrävande, att det var svårt att använda journalen samt att det kunde medföra en 

ojämnlikvård samt förutfattade meningar om patienten. Lindner et.al. (2015) beskrev att 

bristande bakgrundsinformation kunde påverka patientsäkerheten då bedömningen på 

akutmottagningen fördröjdes.  

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan legitimerade sjuksköterskor och 

ambulanssjuksköterskor men en liten numerisk skillnad kunde anas åt att legitimerade 

sjuksköterskor i allmänhet hade en positiv tilltro till patientjournalen i samtliga moment och 

situationer förutom val av vårdnivå, där en större andel specialistutbildade sjuksköterskor ansåg 

att patientjournalen kunde spela en viktig roll. Denna skillnad skulle tala för att en 

specialistutbildning gjorde att det kan kännas tryggare i vissa situationer. De specialistutbildade 

hade i högre grad en längre erfarenhet vilket också skulle kunna vara en faktor som spelade in. 

4.1.4 Kvalitativa data 

98% av deltagarna använde patientjournalen i uppföljande syfte och nästan samtliga ansåg att 

det hade haft en positiv effekt i yrkesutövandet. Den positiva effekten tycks enligt 

respondenterna främst ha att göra med att man fick möjligheten att utvärdera sitt 

omhändertagande. Ambulanspersonalen uppgav att man ville verifiera den valda 

arbetsdiagnosen mot satt diagnos på sjukhuset. Detta byggde i sin tur på erfarenhetsbanken och 

gjorde att personalen kunde se mönster i nästa omhändertagande vilket gav en förhöjd 

kompetens. Genom att följa vidare behandlingar av andra instanser senare i vårdkedjan gjorde 

också att kompetensen höjdes. I Stenberg och Andersson (2014) framkom ett liknande resultat 

där det identifierade att uppföljningen ansågs ha en kunskapsbetydelse samt en emotionell 

betydelse. Dessa huvudteman delades i sin tur upp i respektive fyra underrubriker: att utvecklas, 

tänkt sätt, sinnesro samt empati för patienten. 

Några av deltagarna utryckte oro för att användning av patientjournalen inför bedömning. Det 

beskrevs hur patientjournalen skulle kunna leda till förutfattade meningar om patienten som 

kunde påverka bedömningen. En annan synpunkt var att journalanvändningen skulle ta tid från 
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själva patientbemötandet och leda till slarviga bedömningar. Detta var även några av de 

negativa aspekter med patientjournalen som identifierades när man intervjuat ambulanspersonal 

i Ljungström och Pedersens (2019) studie. 

I Wireklint Sundström och Dahlberg (2010) skriver författarna att fokus på det medicinska 

aspekterna är viktigt framförallt akuta situationer men att ambulanssjuksköterskan då riskerar 

att glömma bort ”patienten” och bara se symtomen. Patientjournalen skulle då kunna vara 

ytterligare en medicinsk aspekt som riskerar att ta fokus från helhetsbilden i den 

personcentrerade vården. 

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Design 

Studien genomfördes som en webbaserad enkätstudie av kvantitativ design med empirisk 

ansats. Enligt Polit och Beck (2017) lämpar sig kvantitativ metod bra för att mäta inställningar 

vilket var syftet med studien. Webbankäten har disponerats per mail och lämpar sig bra för att 

på ett snabbt sätt nå ut till ett stort antal respondender vilket även detta har varit en styrka för 

studien. 

En svaghet med studiens design är att åtkomsten till enkäten kan ha varit en påverkan till antalet 

respondenter. Detta har försökt motverkats genom påminnelser via chefer men det finns ändå 

ingen garanti att de inbjudna studiedeltagarna använt sin arbetsmail. Författarna hade räknat 

med ett visst bortfall orsakat av t.ex. föräldraledighet, semester och sjukskrivningar. Sju 

deltagare påbörjade enkäten utan att slutföra den. Eftersom enkäten var anonym samt bestod av 

obligatoriska svar kan inte författarna avgöra ifall detta beror på en specifik fråga. Det är möjligt 

att samma deltagare som avbrutit sitt svarande slutfört enkäten i ett senare skede. En annan 

nackdel med enkätstudier är möjligheten att ställa följdfrågor vilket kan ha bidragit till att viss 

data gått förlorad. SCB (2019) säger att slutna svarsalternativ kan leda till att respondentens 

inte till fullo kan ge sitt svar utan kan endast välja det närmaste alternativet. Författarna har i 

studien lagt till två öppna följdfrågor för att försöka samla in data med större djup från 

respondenterna.  Dessa frågor var frivilla och besvarades inte av alla vilket kan ha påverkat 

resultatet. Den första frågan besvarades av 87% (n=81) och den andra av 27% (n=25). Hade 

dessa frågor gjorts obligatoriska finns risken att ett mindre antal respondenter fullföljt studien 

då det ställer ett högre krav på de svarande samt tar längre tid (SCB 2019). 

4.2.2 Undersökningsgrupp 

Studien genomfördes som en totalundersökning och riktade sig till samtliga anställda 

sjuksköterskor inom en region i Mellansverige. Då författarna arbetar inom samma region 

skulle enligt Polit och Beck (2017) denna urvalsgrupp liknas vid ett bekvämlighetsurval vilket 

ur ett forskningsperspektiv kan leda till låg sannolikhet i relation till övrig population samt risk 

för felmarginal. Då enkäten ändå skickades ut till ett relativt stort antal sjuksköterskor (n=230) 

och besvarades av 94 ambulanssjuksköterskor borde det kunna bortse från denna svaghet. 

Studien har även en god demografisk fördelning förutom gällande kön samt utbildningsnivå där 

män samt legitimerade sjuksköterskor var underrepresenterade. Författarna har inte lyckats hitta 

en demografisk fördelning av det totala antalet sjuksköterskor i ambulanssjukvården men anser 

ändå att studien med sin svarsfrekvens (41%) kan representera den större population av 

sjuksköterskor i den prehospitala verksamheten.  
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4.2.3 Datainsamling 

En styrka och svaghet med studien är att författarna för syftets skull valde att konstruera en 

egen enkät då inga tidigare studier eller relevanta instrument kunde uppbådas. Målet var en 

lättförstådd enkät som skulle gå snabbt att genomföra. Enkäten förhåller sig till tekniker från 

relevant litteratur men innebär ändå risker för validitet och reliabilitet då varken frågor eller 

svarsalternativ är testade tidigare (Polit & Beck 2017; SCB 2019). För att säkerställa validitet 

mot syftet genomfördes pilotenkäter. Reliabilitet har i viss grad säkerställts då resultatet 

matchar tidigare forskning och studien förhåller sig strikt till rekommendationer från relevant 

litteratur (SCB 2019).  

Polit och Beck (2017) säger att pilotstudier eller i detta fall, pilotenkät gör att författarna kan 

testa funktionalitet och förståelse i sin enkät. Tidsåtgången kan mätas och syftet jämföras för 

att se så att enkäten mäter det som ämnar undersökas. En slutrevidering av enkäten genomfördes 

efter sex pilotenkäter med syfte att förtydliga och förenkla några av frågorna och 

svarsalternativen. Ett av huvudmålen med enkäten var låg tidsåtgång för att motivera fler 

svarande. Denna styrka kan även vara en svaghet då ett utökat frågeformulär kunde möjliggjort 

insamling av fler data (SCB 2019). 

Distribuering av enkäten genomfördes via respektive stationschef. På så sätt har aldrig 

författarna haft tillgång till studiedeltagarnas mailadress vilket ytterligare främjat den redan 

anonyma enkäten. Svagheten med detta är att det krävts regelbunden kontakt med olika 

mellanhänder (i detta fall stationschefer) för att säkerställa enkätutskicken då författarna själva 

inte kunnat styra detta. På de stationer där författarna ej haft en personlig kontakt fick författarna 

helt utgå från stationschefernas svar. Det gick inte utifrån svarsalternativen se ifall någon station 

var orepresenterad då stationerna var uppdelade i svarsblock, även detta för att främja 

anonymitet. Några av stationscheferna hade inte maillistor uppdelade efter sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare. Detta kan ha lett till att även ambulanssjukvårdare fått tillgång till 

enkäten och då riskerat att svara. Denna risk hade författarna förutsett och motverkades med 

hjälp av förtydliganden i både enkätmail samt i enkäten att studien endast skall besvaras av 

sjuksköterskor. En annan förutsedd svaghet i datainsamlingen som författarna ej lyckats bortse 

ifrån är att maillistorna inte tagit hänsyn till tjänstledighet, föräldraledighet, sjukskrivning eller 

vikarierande sjuksköterskor och att detta kan ha påverkat svarsfrekvensen.  

Författarna försökte undvika påminnelsemail för att inte skapa irritation hos deltagarna. Istället 

motiverades stationschefer i informationsmailet till muntlig spridning av studien (Bilaga 5). 

Studien fick även tillstånd att visas som en notis på det gemensamma intranätet. När mer än 

halva insamlingsperioden gått hade svarsfrekvensen avstannat vilket föranledde att författarna 

ändå valde att skicka ut ett påminnelsemail via stationscheferna vilket gav en spik med 

ytterligare 20 svarande. En svaghet i datainsamlingen kan ha varit att det inte utfördes fler 

påminnelser samt att insamlingsperioden låstes efter tre veckor. Vid avslut uppmärksammades 

det att enkäten fortfarande besvarades av 1-2 personer per dag vilket i längden kunnat leda till 

ett större andel svarande.  

4.2.4 Dataanalys 

Reslutatet behandlades i programmet SPSS tillsammans. Delar av materialet har omkodats för 

att generera ett mer hanterbart resultat, något som i viss grad hade kunnat undvikas med en 

annan typ av frågekonstruktion och färre svarsalternativ. När svarsalternativ justeras finns 

risken att resultet vinklas (Polit & Beck 2017). För att  undvika detta har författarna balanserat 

negativa, neutrala samt positiva svar. Som exempel i omkodningen av svarslaternativ: aldrig, 
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sällan, ibland, ofta och alltid till aldrig/sällan, ibland samt ofta/alltid. Omkodningen bör således 

inte ha påverkat resultet i en specifik riktning. 

En god fördelning samt till antalet stor svarfrekvens (n=94) bör styrka studiens resultat trots att 

den procentuella antalet endast är 41%. Enligt Polit och Beck (2017) är det svårt att uppnå en 

svarsprocent över 50% vid webbenkätstudier men att fördelen är att den når ut till många 

personer och därmed kan representera en bredare bild vilket styrks av studiens demografiska 

fördelning. 

Den kvalitativa datan har granksats och bearbetats av författarna tillsammans. Vid tematisering 

av ord finns risker för felmarginal då granskaren själva tolkar vad respondenterna svarat och 

sedan sorterar det i vald kategori (Polit & Beck 2017). För att undvika felmarginal genomgick 

datan totalt två granskningar. I det första steget delades svaren upp i positiva respektive negativa 

attityder med möjliga underkategorier. I andra granskningen sammanställdes liknande 

meningar och ord i slutliga kategorier. Då den kvalitativa datan insamlats med frivilliga frågor 

ledde detta till visst bortfall. 

I en av de frivilliga frågorna angående hur vida patientjournalen hade haft en positiv effekt på 

yrkesutövandet valde så många som 86% att svara vilket stärker reliabiliteten i framförallt de 

två framträdande kategorierna diagnosverifering samt kunskapsfrämjande.  
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5 Slutsats 

I studien framkom att sjuksköterskan i ambulanssjukvården upplevde brist på relevant 

bakgrundsinformation i vissa situationer och att tillgång till patientjournalen skulle kunna vara 

användbar i flera situationer. Ingen större skillnad identifierades mellan legitimerade 

sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. 

5.1 Fortsatt forskning 

På flera håll i landet överses möjligheten till journalåtkomst i ambulansen och vissa regioner 

har även haft möjligheten i några år. Som förslag till vidare forskning skulle det vara av intresse 

att mäta de faktiska effekterna i vårdkvalité, patientupplevelse samt sjuksköterskans upplevelse 

när ambulanspersonal använt sig av patientjournalen i ambulansen. 

5.2 Klinisk relevans 

I och med denna enkätstudie har författarna utifrån deltagarnas erfarenheter: 

• Belyst ett problem med upplevd brist på patientrelaterad bakgrundsinformation bland 

sjuksköterskor i ambulanssjukvården. 

• Visat att patientjournalen kan ha en betydande roll för ambulanspersonal och att den på 

olika sätt skulle kunna optimera omhändertagandet. Särskilt som förberedelse inför 

patientmötet samt i det fall när patienten själv inte kan förmedla sig. 

• Visat att uppföljning via patientjournalen upplevs ha en mycket positiv effekt på 

yrkesutövandet bland annat i form av kunskapshöjning.  

• Studien har även identifierat ett utbildningsbehov i Cosmicanvändandet inom regionen 

där studien utfördes. 

Denna studie skulle vara av betydelse för ambulansverksamheter och myndigheter som på olika 

sätt arbetar med utvecklande av vårdrutiner. 
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Cosmic - Uppföljning av patientuppdrag 

Gäller för: Ambulanssjukvården 

 

Bakgrund 

Ambulanspersonalen undersöker, bedömer och behandlar patienten utifrån 
ambulanssjukvårdens vårdrutiner samt delegeringar av ambulansöverläkaren. 
Ambulanssjukvården utgör första ledet i sjukvårdskedjan där de tidiga sjukvårdsinsatserna har 
stor betydelse för det fortsatta sjukdomsförloppet för patienterna. 
Enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen (HSL) 31§ skall kvaliteten inom verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Enligt HLS har den som tillhör hälso- och 
sjukvårdpersonal också ett personligt yrkesansvar för att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Detta innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonal är i behov av att 
kontinuerligt få återkoppling på sina egna och andras bedömningar och insatser för att bli bättre 
yrkesutövare och på så sätt öka säkerheten och kvaliteten i vården. Ett sätt att kvalitetssäkra 
och höja patientsäkerheten inom verksamheten är att ambulanspersonalen får medicinsk 
återkoppling på sitt prehospitala arbete. 
För att individuellt kunna utvecklas i sin yrkesroll och bidra till en ökad patientsäkerhet 
finns ett stort behov av att kunna följa upp sina vårdade patienter. 

 
Enligt PDL 4 kap 1§ får den som arbetar hos en vårdgivare ta del av dokumenterade uppgifter 
om en patient man deltagit i vården av. För ambulanssjukvårdens del innebär det att man har 
rätt att eftersöka information om patient som man vårdat om det har samband med 
vårdtillfället man varit delaktigt i. 
 

Verksamhetschefens ansvar 

 
Verksamhetschefen är ytterst ansvarig för vilka behörigheter de anställda har i olika 
vårdsystem och kan tilldela medarbetare läsbehörighet till Cosmic. Verksamhetschefen 
ansvarar också för att journalåtkomst logg-granskas regelbundet för att säkerställa att 
behörigheten inte missbrukas. I Region Värmland ansvarar Cosmicsupportenheten för all 
granskning. 

 

Medarbetarens ansvar 

Alla medarbetare inom ambulanssjukvården har rätt till och bör i de fall det bedöms 
relevant och värdefullt för kvalitetssäkring enligt ovan ta del av information i patienten. 
Cosmic-journal. Detta gäller enbart för patienter där man varit delaktig i vården på (=haft en 
vårdrelation/uppdrag) och skall göras inom 2 veckor efter uppdraget. Målsättningen skall 



 

vara att kunskap om resultat/utfall av gjorda insatser skall kunna användas för 
kunskapsåterföring till den enskilde medarbetare till kollegor men även kunna bidra till 
verksamhetsutveckling samt att höja kvaliteten i inom ambulanssjukvården och öka 
patientsäkerheten. 

• Metabetaren ska eftersträva att göra uppföljningen så nära uppdraget som möjlig. 
Uppföljning ska ske inom 2 veckor efter ambulansuppdraget. Det är tillåtet att gå in 
fler gånger under 2 veckors intervallet. 

 

• Medarbetaren ska i varje enskilt fall använda patientens identitetsuppgifter från 
Paratus för att säkerställa att det är rätt patientuppgifter som anges i Cosmic. 

 

• Uppföljning ska omfatta alla typer av patienter allt från oklara symtom som kan vara 
svåra att bedöma samt akut sjuka patienter. 

 

• Uppföljningen gäller endast de uppgifter i journalen som rör det aktuella 
ambulansuppdraget dvs där ambulanspersonalen haft en vårdrelation. 

 

• Medarbetaren ska följa upp minst 5 uppdrag varje månad. 
 

• Medarbetaren har inte rätt att läsa sin egen eller närståendes journal i Cosmic. 
 

• Medarbetaren har inte rätt att göra en journalutskrift eller skriva av 
journalanteckningarna. 

 

• Medarbetaren har inte rätt att öppna upp en låst journalanteckning dvs där det kommer 
upp en logg ruta att medgivande från patienten behövs. Ambulanspersonal har inte rätt 
att inhämta medgivande från patienten vare sig muntligt eller skriftligt. 
Ambulanspersonalen kommer därav inte att komma åt journalanteckningar från privata 
vårdgivare. 

 

• Medarbetaren ansvarar för att personliga lösenord inte kan bli tillgängliga för 
obehöriga, och att datorer som har använts inte lämnas utan att patientuppgifterna är 
skyddade från obehörig. 

 

• Om oklarheter eller svårigheter att tolka journaltexten eller dess innebörd ska 
ambulansöverläkaren konsulteras för en gemensam genomgång. 

 

• Alla uppföljningar i Cosmic kommer loggas och kontrolleras mot uppdragen i Paratus 
enligt Region Värmlands riktlinjer för loggkontroller Överträdelse kan medföra rättsliga  
konsekvenser enligt brottsbalken (4 kap 9c§). 

 

Behörighet till att följa upp patient i Cosmic 

För att erhålla behörighet till journaluppföljning i Cosmic ska medarbetare ha arbetat aktivt i 
Cosmic alternativt fått av ambulansen avsedda utbildning i Cosmic. För att ny medarbetare ska 
få behörighet till att följa upp journal i Cosmic gäller följande: 

• Medarbetaren måste finnas i Regionkatalogen, dvs timanställda kommer inte 
kunna ha möjlighet till journaluppföljning. 

 

• Lokal chef gör en behörighetsanmälan till Cosmic, ange under kommentarer att det 



 

endast är läsbehörighet till ambulanspersonal samt att Emergency total ska bort. 
Emergency total innebär att patientliggaren på akutmottagningen ligger öppen och den 
ska inte ambulanspersonalen kunna ta del av. 

 

• Lokal chef markerar Cosmic i Region katalogen annars kan inte Cosmic supporten ge 
behörighet till medarbetaren 

 

• När medarbetaren fått behörigheten (bekräftas via mail) måste vissa 
utbildningsmoment vara gjorda innan journaluppföljning kan påbörjas. Här 
medarbetaren tidigare arbetat aktivt i Cosmic behövs inte denna utbildning i 
Cosmic 

 

• För medarbetare som inte har arbetat aktivt i Cosmic gäller följande: Logga in i 
Cosmic, välja meny, hjälp, e-utbildning, kurskatalog och välj under yrkesroll 
sjuksköterska sluten vård och gör där utbildningen: 

 

• Läkemedel - Innehåll och funktion - FP2 
 

Gå vidare och välj under yrkesroll vårdpersonal utan läkemedelshantering. Gör där resterande 
utbildningar. 
 

• Användargränssnitt – FP3 
• Vårddokumentation - FP3 
• Uppmärksamhetssignalen - FP3 

 

• Alla medarbetaren ska dessutom göra informationssäkerhetsutbildningen i 
Kompetensverktyget. Intyg kommer på mail som uppvisas för lokal chef. 

 
• När Cosmicutbildningarna och informationssäkerhetsutbildningen i 

Kompetensverktyget är klara har medarbetaren sin behörighet. 

 

Ambulanssjukvårdens stab och ledningsgrupp 

Medarbetare och chefer i stab och ledningsgrupp kan i vissa fall behöva ha tillgång till 
patientjournal för sitt arbete inom hälso- och sjukvården i ett kvalitetssäkerhetarbete. 
Verksamhetschefen har delegerat, i och med detta dokument, ambulanssjukvårdens stab och 
ledningsgrupp att följa upp de uppdrag där behov finns för att kunna bedriva en medicinsk 
utveckling, avvikelsehantering och uppföljning av verksamheten. 
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Bilaga 3 – Enkät 

 

Varmt välkommen!  
 

Enkäten består av totalt 13 frågor. Några av frågorna har flervalsalternativ eller fritext. 

Tidsåtgången är ca 5 minuter.  Tack på förhand! 

Pontus & Peter  

 

 

 
Informerat samtycke 

Du ska alldeles strax få delta i vår studie kring sjuksköterskans inställning till journal i 
ambulansen. Innan detta sker ombeds du läsa nedanstående information kring deltagande 
i studien. 
 

Vi vill som författarna vara extra tydliga med att enkäten är anonym. Uppgifterna 
behandlas enligt ditt informerade samtycke. Det är helt frivilligt att delta och du kan när 
som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 
behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del 
behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 
 

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey & Report som är en 
molntjänst utanför Karlstads universitet. 
 

Peter Svensson Pontus Svensson 

Legitimerad Sjuksköterska Legitimerad Sjuksköterska 

Student vid 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

Student vid 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning ambulanssjukvård med inriktning ambulanssjukvård 

Institution för hälsovetenskap, Karlstads 

universitet 

Institution för hälsovetenskap, Karlstad 

universitet 

peter.svensson@regionvarmland.se pontus.svensson@regionvarmland.se 
 

 
 
 

 

 
 

Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar 
mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 
Jag har läst och accepterar villkoren 

Jag nekar samtycke 
Jag samtycker 

 

Handledare Jan I. Nilsson 

Universitetslektor, docent vid Karlstad universitet 

Jan.i.nilsson@kau.se 



 

 

  

1. 

Hur identifierar du din könstillhörighet? 

Kvinna 

Man 

Övrigt 

 
2. 

Ålder (år) 

20-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

61+ 

 

3. 

Ange vilken nivå/inriktning på utbildning du har? 

Legitimerad sjuksköterska 

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård 

Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård tillsammans med annan 
specialistutbildning 

Specialistsjuksköterska med annan inriktning än ambulanssjukvård 

 

4. 

Hur lång erfarenhet har du inom ambulansjukvården? (Avrunda till närmaste helår) 

 
5. 

Markera vilken grupp som representerar hemstationen du jobbar mest vid? 

Grupp 1: Charlottenberg, Hagfors, Karlstad, Torsby/Likenäs eller Årjäng (Längre 
framkörningstid enligt statistik) 

Grupp 2: Arvika, Filipstad, Kristinehamn, Munkfors, Sunne eller Säffle (Kortare 
framkörningstid enligt statistik) 



 

 

  

I regionen har man sedan en tid haft möjligheten att följa upp de patienter man vårdat 
via Cosmic patientjournal. Några av er kanske dessutom har erfarenhet av Cosmic från 
en annan arbetsplats. 

 
 

6. 

Har du någon gång använt dig av Cosmic-patientjournal? 

Ja 

Nej 

 
7. 

Vilka påståenden stämmer bäst överens med din förmåga att leta information i Cosmic 
patientjournal? (flervalsfråga) 
Jag vet hur man... 

identifierar och tolkar uppmärksamhetssignal 

läser journaltext 

finner läkemedelslistan 

finner provsvar 

finner röntgensvar 

finner patientöversikt med tidigare diagnoser 

 
8.  
Har du någon gång upplevt att du saknat relevant bakgrundsinformation om 
patienten i någon av dessa situationer? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

Inför patientmötet 
(under framkörning) 

När du ska triagera 

(välja prioriteringsnivå 
i RETTS) 

När du ska välja 
omvårdnad 
/behandling (allergier 
/kontraindikationer 
m.m.) 

När du ska bedöma 
vårdnivå 
(akutmottagning, 
vårdcentral, egenvård 
(m.m.) 



 

 

9. 

I vilken grad anser du att journalåtkomst skulle förbättra dina förutsättning till 
korrekt bedömning/beslut? (avseende triagering, behandling eller val av vårdnivå) 

I medelhög 

Ingen skillnad I låg grad grad I hög grad 

Triage 

Behandling 

Vårdnivå 

 

10. 

Uppskatta journalåtkomstens grad av betydelse för optimal vård i följande 
situationer 

 

 

På väg till patienten 

På plats hos patienten 

Icke kritisk patient 

Kritisk patient 

Adekvat patient 

Inadekvat patient 

Saknar 

betydelse Låg betydelse 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Medelhög 

betydelse Hög betydelse 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

11. 

I vilken omfattning använder du patientjournalen för uppföljning av de patienter du 
vårdat? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

     
 

12. 

Anser du att möjligheten till att följa upp patienter du vårdat har haft en positiv 
effekt på ditt yrkesutövande? 

Ja 

Nej 

Varför tror du att det är så? 

 
13. 
Har enkäten väckt reflektioner som du inte lyckas förmedla i svarsalternativen? 
Nackdelar/fördelar? Speciella situationer/patientgrupper? Något du saknar i 
Cosmic? Beskriv gärna kortfattat (Max 200 tecken) 



 

Bilaga 4 – Brev till verksamhetschef 

Information om studie 

Vi är två studenter vid Karlstad universitet som läser specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning ambulanssjukvård. Vi planerar att genomföra vår D-uppsats som en 

webbaserad enkätstudie som riktar sig till samtliga sjuksköterskor som arbetar inom 

ambulansverksamheten Värmland. Frågorna handlar om sjuksköterskans inställning till 

journalåtkomst inför och under bedömning. 

Studien är anonym och kommer inte behandla känsliga personuppgifter men vi kommer 

bland annat efterfråga ålder, kön, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet. 

Studiens tillvägagångsätt: 

Efter godkännande från verksamhetschef kommer informationsmejl med tillhörande 

enkätlänk skickas ut till samtliga stationschefer som i sin tur bifogar mailet till respektive 

personal. Eventuella påminnelser kommer ske via stationschefer, t.ex. att påminna under 

morgonmöten. 

Efter studien kommer du delges resultatet i form av den färdiga uppsatsen 

I detta mail bifogar vi vårt PM samt ett dokument för godkännande av genomförande av 

studie i verksamheten region Värmland. Påskrivet dokumentet mailas till vår handledare Jan 

på adressen: Jan.i.nilsson@kau.se 

 

 

  

Peter Svensson Pontus Svensson 
Legitimerad Sjuksköterska Legitimerad Sjuksköterska 
Student vid Specialistsjuksköterskeprogrammet Student vid Specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning ambulanssjukvård med inriktning ambulanssjukvård 
Institution för hälsovetenskap,  
Karlstads universitet 

Institution för hälsovetenskap,  
Karlstad universitet 

peter.svensson@regionvarmland.se pontus.svensson@regionvarmland.se 

mailto:Jan.i.nilsson@kau.se


 

Bilaga 5 – Brev till stationschef 

Information till stationschefer om studien - Sjuksköterskans 

inställning till journalåtkomst i ambulansen. 

Vi är två ambulanssjuksköterskestudenter vid Karlstad universitet som i vårt magisterarbete valt att 

göra en enkätundersökning om: Sjuksköterskans inställning till journalåtkomst i ambulansen. 

Studien riktar sig till samtliga legitimerade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Värmland. 

Studiens genomförande har godkänts av verksamhetschef Christer Lagerberg. 

Enkäten är uppdelad i två sektioner. En första del som handlar om bakgrundsinformation och en 

andra del som berör frågor kring journalåtkomst. Enkäten tar ungefär 5 minuter att genomföra. 

Undersökningen är anonym men vi kommer i studien samla in personuppgifter i fråga om: ålder, kön, 

utbildningsnivå samt yrkeserfarenhet, några av dessa frågor har därför svarsblock för att säkerställa 

att man inte kan koppla svar till en enskild individ. Enkäten kommer besvaras i det webbaserade 

enkätverktyget Survey & Report som är en molntjänst utanför Karlstad universitet. Studien är helt 

frivillig att besvara och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock 

inte påverkad den behandling som skett innan återkallandet. Karlstad universitet kommer att 

behandla enkätsvaren på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem och det kommer inte 

vara möjligt att identifiera enskilda personer i det sammanställda resultatet. 

För att genomföra vår studie kommer vi behöva din hjälp som stationschef och detta innebär: 

• Du kommer i samband med studiens uppstart erhålla ytterligare ett mail, vi kallar den 

enkätmail. Denna enkätmail kommer innehålla information om studien samt en länk till 

själva enkäten. 

• Enkätmailet kommer du att behöva vidarebefordra till dina anställda. Har du en särskild E-

postlista för endast sjuksköterskor är detta att föredra men i annat fall får du 

vidarebefordra till samtliga anställda. I enkätmailen kommer vi vara tydliga att studien 

endast är för minst legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. 

• Kort efter att studien tagit sin början kommer vi att höra av oss till dig för att verifiera att 

enkätmailen har nått ut till din station samt distribuerats till personalen. 

• Vi vore ytterst tacksamma om du som stationschef vill informera dina anställda om vår 

studie. Gärna under morgonmöten och i fikarummet. 

Om du har funderingar eller frågor kontakta oss på kontaktinformationen nedan. Datainsamlingen 

pågå under 2-3 veckor och påbörjas inom 1 vecka. Svara gärna på detta mail för att bekräfta att du 

tagit del av informationen 

 

  

Pontus Svensson Peter Svensson 
Legitimerad sjuksköterska Legitimerad sjuksköterska 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning ambulanssjukvård 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning ambulanssjukvård 

Institutionen för hälsovetenskap, 

Karlstaduniversitet 

Institutionen för hälsovetenskap, 

Karlstad universitet 
Pontus.svensson@regionvarmland.se Peter.svensson@regionvarmland.se 



 

Bilaga 6 - Enkätmail 

Enkätundersökning: Sjuksköterskans inställning till journalåtkomst i ambulansen 

Vi är två ambulanssjuksköterskestudenter vid Karlstad universitet som i vårt magisterarbete 

valt att göra en enkätundersökning om: Sjuksköterskans inställning till journalåtkomst i 

ambulansen. 

Studien riktar sig till samtliga legitimerade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i 

Värmland. Då denna information skickas ut till samtliga personal vill vi uppmärksamma att 

det endas är sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor som inbjuds att svara. Enkäten är 

uppdelad i två sektioner. En första del som handlar om bakgrundsinformation och en andra 

del som berör frågor kring journalåtkomst. Enkäten tar ungefär 5 minuter att genomföra. 

Undersökningen är anonym men vi kommer i studien samla in personuppgifter i fråga om: 

ålder, kön, utbildningsnivå samt yrkeserfarenhet, några av dessa frågor har därför svarsblock 

för att säkerställa att man inte kan koppla svar till en enskild individ. Enkäten kommer 

besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey & Report som är en molntjänst utanför 

Karlstad universitet. Studien är helt frivillig att besvara och du kan när som helst återkalla 

ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkad den behandling som skett innan 

återkallandet. Karlstad universitet kommer att behandla enkätsvaren på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem och det kommer inte vara möjligt att identifiera enskilda 

personer i det sammanställda resultatet. 

Vi ber om ditt svar senast den 12/12 

Klicka på länken för att besvära enkäten: https://sunet.artologik.net/kau/Journaliambulans 

 

 

Handledare: Jan I. Nilsson 

Universitetslektor, docent vid Karlstad universitet  

Jan.i.nilsson@kau.se 

Pontus Svensson Peter Svensson 
Legitimerad sjuksköterska Legitimerad sjuksköterska 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning ambulanssjukvård 

Student vid specialistsjuksköterskeprogrammet 
med inriktning ambulanssjukvård 

Institutionen för hälsovetenskap, 

Karlstaduniversitet 

Institutionen för hälsovetenskap, 

Karlstad universitet 
Pontus.svensson@regionvarmland.se Peter.svensson@regionvarmland.se 


