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Erika Johansson och Dante Bocan-
gel har läst till ambulanssjuksköter-
skor på Högskolan i Borås och deras 
arbete är nu nominering nummer 
tre till årets magisteruppsats. Upp-
satsen ”Den prehospitala vård-
processens sista pusselbit? – En 
kartläggning av uppföljning inom 
en ambulansorganisation” är ett 
mycket intressant arbete! 

Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, genomförde 2014 en jour-
nalgranskningsstudie som visade 

att 124 000 patienter årligen drabbas av 
vårdskador som kunnat förhindras. 

Hur många av dessa vårdskador har vi 
inom ambulanssjukvården bidragit till? 
Svaret på den frågan är att ingen vet! Är 
vi en helt felfri organisation eller kan det 
vara så att möjligheterna till uppföljning 
och granskning av ambulanssjukvårdens 
arbete lämnar mer att önska? 

Uppsatsen avhandlar de möjligheter 
som en ambulansorganisation i sydväs-
tra Sverige fått vad gäller uppföljning av 
prehospitala patienter. Sjuksköterskorna 
som deltar i denna studie har fått tillgång 
till patienternas datajournal på sjukhuset 
och denna studie belyser anledningar till 
att uppföljning utförs och sjuksköterskans 
upplevda effekter av möjlighet till upp-
följning. 

Genom att använda metodtriangulering i 
sin uppsatts vill författarna belysa och 
undersöka hur personal använder nya 
rutiner och vad konsekvenserna av dessa 
blir. Efter den inledande fasen i uppsatsen 
besvarade 97 sjuksköterskor en enkät. Av 
dessa var 21 ambulanssjuksköterskor. Två 
av ambulanssjuksköterskorna deltog sedan 
i en intervju som baserades på frågor som 
uppkommit efter den genomförda en-
käten. Utöver dessa två intervjuades även 

en person i chefsbefattning som varit en 
drivande kraft bakom införandet av möj-
ligheten till uppföljning. På så vis inhäm-
tades synpunkter från både arbetstagare 
som arbetsgivare. 

Tidigare forskning visar bland annat att 
uppföljning leder till att rätt bedömt 
tillstånd ställs i större utsträckning och att 
personalen i större grad upplever att de 
utför ett bra arbete.  Alla verksamheter 
som omfattas av Hälso- och sjukvårdsla-
gen har ett ansvar att säkra verksamhetens 
kvalitet och vi som sjuksköterskor har ett 
egenansvar att identifiera våra brister i 
kompetens. Chansen och möjligheten till 
uppföljning kan på ett positivt sätt hjälpa 
till med detta arbete i ”livslångt lärande” 
och samtidigt stärka verksamhetens 
kvalitetsarbete. 

En stor majoritet av respondenterna i den-
na uppsats ansåg att uppföljning leder till 
kompetensutveckling och ökad trygghet i 
yrkesrollen.  Resultat av enkäten visar att 
den vanligaste orsaken till att uppföljning 
utfördes var sjuksköterskans vilja att höja 
sin kompetens.  Ingen respondent uppger 
att rädsla för att en felbehandling skett i 
vårdinsatsen skulle vara något hinder för 
uppföljning däremot var den patientgrupp 
som gav störst behov av uppföljning 
gruppen där respondenten varit osäker på 
sin bedömning. I intervjuerna belyser man 
att det fanns ett önskemål om uppföljning 
så att samma fel inte uppstod upprepade 
gånger. Finns det då en rädsla för felbe-
handling som vi inte gärna medger? Bör vi 
även följa upp alla fall där vi är ”säkra” på 
vår bedömning?

Resultat av uppföljning måste ha ett 
klart syfte, mål, rutin och där patientens 
integritet och sekretess alltid skyddas. 
Hur hanterar vi informationen vi får då 
tex en felbehandling upptäcks vid en 

uppföljning 
- i sjukhusets journalsystem

Euan Morin, styrelseledamot

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

uppföljning? På vilket sätt nyttjar arbets-
givaren möjlighet till uppföljning på bästa 
sätt? 

Stor grattis till ett väl utfört arbete, 
ett arbete som belyser en möjlighet till 
uppföljning som ger en avundsjuka inom 
stora delar av ambulanssverige! Välkomna 
till den växande kåren av ambulanssjuk-
sköterskor och grattis till nomineringen!

Vill du nominera en magisteruppsats? 
Tveka inte med att höra av dig till oss på 
RAS!  



43samverkan 112 nr 4  2015www.s112.se

Den prehospitala vårdprocessens 
sista pusselbit? 

I den aktuella ambulansorganisationen infördes det i början av 2015 
ett nytt system för uppföljning av patienter som vårdats prehospitalt.
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Ambulansorganisation i fråga, finns i 
sydvästra Sverige. En organisation med 
16 ambulansstationer. Arton dygnsam-
bulanser. fem dagambulanser, två ”singel 
responder” bilar,  en buss och en intensiv-
vårdsambulans. I fjol utfördes 57 772 am-
bulansuppdrag. Organisationen har 210 
fast anställda. 72 % är sjuksköterskor och 
28 % är ambulanssjukvårdare.

– I januari 2015 introducerades ett nytt 
uppföljningssystem för sjuksköterskor 
inom nämnda ambulansorganisationen. 
Den första april 2015 publicerades en in-
struktion som beskrev hur systemet skulle 
användas, säger Dante Bocangel.

– Förutsättningarna för att få använda 
det nya systemet var att sjuksköterskorna 
genomgått en internutbildning i sjukhusets 
journalsystem. Utbildningen  gav behörig-
het för inloggning. Den som tidigare hade 
ett inlogg till systemet behövde inte delta i 
utbildningen, berättar Erika Johansson.

Datainsamlingen i denna studie genom-
fördes i tre olika faser.

Fas 1. Dokument. Sökningen efter 
dokument inom verksamheten som 
handlade om uppföljning resulterade i 
ett dokument med titeln: : Systematiskt 
kvalitetsarbete genom medicinsk uppföljning. 
Fas 2. Enkätundersökning. När enkät-

undersökningen avslutades efter 17 dagar 
hade 97 svar registrerats. Svarsfrekvensen 
uppgick till 69,2 %.

Fas 3. Intervjuer. Med utgångspunkt 
från enkätundersökningens resultat genom-
fördes tre intervjuer med två ambulanssjuk-
sköterskor och en person i chefsbefattning 
som varit drivande i införandet av det nya 
uppföljningssystemet.

resultatdiskussion
– Tidigare svenska examensarbeten 

på magisternivå som belyst uppföljning 
inom prehospital sjukvård har visat att 
ambulanspersonal har ett stort behov av 
uppföljning, säger Dante Bocangel.

– Detta styrks också av resultaten i vår 
enkätundersökningen där 99 procent av 
respondenterna ansåg att de hade behov 
av uppföljning, tycker Erika Johansson.

I intervjuerna framgick att uppföljning, 
ur flera olika aspekter var viktig för sjuk-
sköterskan. 

Ur ett samhällsekonomiskt hållbarhets-
perspektiv är uppföljning också viktigt 
då en förbättrad patientsäkerhet minskar 
förekomsten av vårdskador som kostar 
samhället stora summor varje år.

Rutiner
I nämnda ambulansinstruktionen fram-
gick att sjuksköterskan i de fall det ansågs 

Ni har valt att studera uppföljning genom 
läsbehörighet i sjukhusets journalsystem, 
varför?

– Vårt syfte var att kartlägga systemet 
för uppföljning av patienter som vårdats 
prehospitalt inom en specifik ambulans-
organisation utifrån tre frågeställningar. 
1. I vilken utsträckning användes möjlig-
heten till uppföljning? 2. Vad påverkade 
sjuksköterskans uppföljning? 3. Hur upp-
levdes effekterna av uppföljning, berättar 
Dante Bocangel och Erika Johansson

►
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Dante Bocangel och Erika Johansson.  Foto: Privat
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vara relevant med uppföljning systematiskt 
skulle följa upp sina bedömningar och 
åtgärder genom att inhämta uppgifter i 
sjukhusets journalsystem. 

En sådan otydlig formulering som styrde 
vilka patientfall som skulle följas upp 
kunde leda till att uppföljningen begrän-
sades. Således fanns en risk att de kunde 
gå miste om viktiga lärdomar från andra 
vårdsituationer. 

– En av informant uttryckte en farhåga 
om att en sådan otydlig formulering kan 
lägga ett för stort ansvar på den enskilda 
sjuksköterskan. 

Farhågan styrktes också av att ungefär 
hälften av respondenterna ansåg att rutin-
erna var otydliga. 77,3 % uppgav att det 
inte var nödvändigt att följa upp patienter 
där de inte kände något specifikt behov av 
uppföljning. 

Även i intervjuerna framgick det att upp-
följningen vanligtvis inte genomfördes på 
”slentriankörningar”. 

– Ur ett patientsäkerhetsperspektiv kan 
detta ha förödande konsekvenser, då det 
är direkt nödvändigt för sjuksköterskor i 
ambulans att utvärdera sina prehospitala 
insatser, i syfte att utveckla sin professio-
nella kompetens, säger Dante och Erika. 

– Att inte ta till vara på möjligheten till 
uppföljning kan påverka den professionella 
kompetensen negativt. Vårdpersonal risk-
erar att gå miste om värdefulla erfarenheter.

För att legitimt få använda uppgifter om 
patienter i utvecklings- och kvalitetssäkring-
sarbete ska det ske systematiskt (SFS 2008:355). 

Bättre rutiner skulle således behövas för 
att avgöra vilka patienter som blir aktuella 
för uppföljning. Genom ett sådant system 
skulle ambulansorganisationen kunna säk-
erställa att sjuksköterskor i ambulans inte 
gick miste om viktig kunskap. 

I Canadian Journal of  Emergency Medicine 
skriver forskare bland annat, att uppfölj-
ning bör ske systematiskt. 

Och i tidskriften Accident and Emergency 
Nursing skriver andra forskare att reflek-
tion över ett omhändertagande kan leda till 
utveckling av ny kunskap, som sedan kan 
användas i framtida vårdinsatser, vilket i 
förlängningen påverkade patientsäkerheten 
positivt.

Flertalet i enkätundersökningen upp-
levde att uppföljningssystemet motsvarade 
deras behov av uppföljning. 

I intervjuerna beskrev informanterna 
att uppföljningen underlättades av det nya 
systemet. Större valfrihet och smidighet 
då de i större utsträckning än innan kunde 
välja ut vilka patienter de skulle följa upp.

Ett annat enkätresultat visade också att 

uppföljning genomfördes i högre utsträck-
ning efter införandet av det nya systemet. 
Dock följdes långt ifrån alla patienter upp. 

– Informanterna uppgav att de inte hade 
reflekterat om nyttan med att följa upp alla 
patienter, berättar Dante.

Mer än hälften av respondenterna 
menade att det inte fanns några hinder 
för att genomföra uppföljning. Andra 
respondenter ansåg att tidsbrist försvårade 
uppföljningen. 

– Det fanns även en rädsla för att bryta 
mot sekretess vilket tyda på dålig känne-
dom om ambulansinstruktionen som 
tydligt hänvisade till att personalen skulle 
känna till PDL (SFS 2008:355). Där framgår att 
"patientuppgifter får användas för att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheten", vilket stödjer att sjuksköter-
skor genomför uppföljning, säger Erika.

Även i kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterskor (SOSFS: 2005:105-1) finns det 
stöd för uppföljning. Sjuksköterskan har 
ett  personligt ansvar att bedriva utveck-
lingsarbete genom att identifiera brister i 
sin kompetens.

Faktorer som påverkar uppföljningen
Anledningarna till att ambulanspersonal 
genomförde uppföljning av patienter som 
vårdats prehospitalt var flera och kom-
plexa vilket framgick tydligt i intervjuerna.

Känslor som påverkade uppföljningen 
uppgavs vara empati, nyfikenhet, rädsla, 
och osäkerhet. 

– Både i intervjuerna och i enkätunder-
sökningen framgick det att osäkerheten 
var en av de vanligaste anledningarna till 
uppföljning, berättar Dante.

Orsaken kan förklaras av tidigare studier 
som lyfter fram bedömningen som ett av 
de svåraste momenten och ett stort hot 
mot patientsäkerheten. 

Enkätundersökningen visade också att 
andra vanliga orsaker till uppföljning var 
att ambulanspersonalen ville öka sin kom-
petens och patientsäkerheten.

– En informant uppgav att nyfikenhet 
ofta gav behov till uppföljning, trots käns-
lan av att en bra prehospital insats hade 
gjorts fanns en vilja att få veta utgången. 

Ren nyfikenhet skall naturligtvis inte 
berättiga uppföljning men vi anser att det 
kan finnas flera aspekter av nyfikenheten 
som kan kopplas till den professionella 
utvecklingen. 

En ambulanssjuksköterska kan vara ny-
fiken på utgången av ett visst fall på grund 
av exempelvis osäkerhet, behov av avslut 
och rädsla för att misstag har begåtts.

– I dessa fall anser vi att det är legit-

imt att genomföra uppföljning och som 
rutinerna beskrivs i ambulansinstruktionen 
begås inget fel om så skulle vara fallet, 
tycker Erika. 

Rädsla över att ha gjort fel och konse-
kvenserna av det för patienten, var en 
annan anledning som låg till grund för 
uppföljning enligt informanterna. 

– Genom uppföljning av sådana fall 
menar vi att eventuella misstag skulle 
kunna lyftas fram för att diskuteras och 
bearbetas, säger Dante.

Flera forskare uppger att en av nyck-
larna till en ökad patientsäkerhet är att 
våga diskutera exempelvis felbedömningar 
istället för att negligera dem.

Effekter av uppföljning
I ambulansinstruktionen framgick att det 
är centralt med uppföljning av den egna 
insatsen dels för utveckling av ambu-
lanspersonalens egen kompetens men 
också för ett systematiskt kvalitets- och 
säkerhetsarbete. 

En stor majoritet av respondenterna 
ansåg att uppföljningen hade positiva ef-
fekter på deras kompetensutveckling och 
att detta ledde till att de kände sig tryggare 
i sin yrkesroll. 

Detta förstärktes ytterligare under 
intervjuerna då informanterna uppgav att 
de blev säkrare i sina bedömningar och 
behandlingar när de kunde utvärdera sina 
insatser. 

Även om de hade begått misstag kände 
de att det gav värdefulla erfarenheter som 
de tog med sig i sin yrkesutövning. Erfar-
enheter med möjlighet att reflektera över 
sina ageranden. 

Tidigare forskning visar att följsamheten 
till behandlingsriktlinjerna i många fall är 
undermålig. 

– Att sjuksköterskor i ambulans reflek-
terar över sina prehospitala insatser, bra 
eller dåliga, kan leda till att bedömningar 
och följsamhet till riktlinjer förbättras, 
tycker både Erika och Dante

– En av informanterna uppgav även att 
tillgången till sjukhusets journalsystem gav 
intressant information om hur vårdkedjan 
såg ut efter överlämnandet på sjukhus. 
Informanten upplevde att detta var av stor 
nytta för att kunna informera patienter och 
öka deras trygghet på ett bra sätt. 

– En av informanterna hade en för-
hoppning om att uppföljningssystemet 
skulle vara extra viktigt för nya och oer-
farna sjuksköterskor i ambulans och att 
utvecklingen av deras kompetens skulle gå 
fortare om de kunde utvärdera sitt arbete. 

Även om enkätresultaten visade att res-
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pondenterna ansåg att det förelåg positiva 
konsekvenser av uppföljningen relaterat till 
kompetensutveckling och trygghet i yrkes-
rollen så kunde inga sådana slutsatser dras 
då det inte fanns någon signifikant skillnad 
avseende erfarenhet av ambulanssjukvård.

– Vi anser att ett sätt att ändå uppnå 
detta är att förtydliga rutinerna gällande 
vad uppföljningen skall resultera i genom 
exempelvis ett ökat utbyte av kunskap mel-
lan kollegor, säger Dante och Erika.

Att rutinerna kring uppföljning behövde 
utvecklas utifrån den aspekten styrktes av 
resultatet från enkätundersökningen där 
det framgick att samtliga respondenter 
spred kunskap genom spontana samtal 
med kollegor. 

Detta bekräftades även i intervjuerna 
där informanterna uppgav att kunskapen 
nästan uteslutande spreds i spontana sam-
tal med kollegor. Även om de ansåg att 
det var positivt med sådana diskussioner 
mellan kollegor så efterlyste de ett mer 
organiserat forum viket ambulansorganisa-
tionen hade för avsikt att utveckla.

– Vi anser att grupphandledning skulle 

kunna vara ett sådant forum. Studier har 
visat att det finns flera positiva effekter 
med grupphandledning. 

– Vår uppfattning är att grupphandled-
ning även ligger i linje med kompetens-
beskrivningen för legitimerad sjuksköter-
ska med specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot ambulanssjukvård (RAS, 

2012, s. 4) där det går att utläsa att ”reflektion 
och handledning utgör viktiga redskap för att 
vidhålla ett medvetet förhållningssätt i mötet med 
patienter”.

Att arbetsgivare bortser från möjlighe-
terna med ett effektivt system för upp-
följning strider mot de krav som anges i 
patientsäkerhetslagens (SFS 2010:659) tredje 
kapitel samt socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
första kapitel. 

Vidare försvårar ett dåligt fungerande 
uppföljningssystem sjuksköterskors kom-
petensutveckling då de inte ges möjlighet 
att följa kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (SOSSF: 2005:105-1) 
fullt ut. 

– Vi tycker att uppföljning av patienter 
som vårdats prehospitalt bör integreras 
som den sista pusselbiten i den prehospi-
tala vårdprocessen, säger Erika och Dante 
avslutningsvis.

slutsatser
Studien visade att det fanns en rad 
fördelar med ett väl fungerande system 
för uppföljning och att det finns stor ut-
vecklingspotential av uppföljningen i den 
kartlagda ambulansorganisationen. 

Vid införande eller utveckling av olika 
uppföljningssystem tyder studiens resultat 
på att det är viktigt med omfattande och 
tydliga rutiner som personalen lätt kan 
förhålla sig till.

► Tydligare rutiner är nödvändiga 
► Rutinerna bör även vara tydliga för  
hur uppföljningskunskapen ska återföras 
till verksamheten på ett optimalt sätt.
► Även i specialistsjuksköterskeutbild-
ningen med inriktning mot ambulanssjuk-
vård finns ett behov av att i större grad 
lyfta fram uppföljning av patienter. ■
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