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Abstrakt  

Syfte: Beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenhet av att använda snabbspår.   

Bakgrund: Inom ambulanssjukvården används begreppet snabbspår. Det är en arbetsmodell 

som arbetats fram för att effektivisera vårdprocessen av patienterna. Där snabbspår används, 

ses ett snabbare omhändertagande av patienterna genom hela vårdkedjan, snabbare återhämt-

ning och minskad återinläggning. Ambulanssjuksköterskor arbetar på vetenskaplig grund och 

efter beprövad erfarenhet, och ska efter undersökning av patientens hälsotillstånd bedöma om 

patienter skall inkluderas i något snabbspår.   

Design: En kvalitativ intervjustudie.  

Metod: Hösten 2015 genomfördes nio intervjuer bland yrkesverksamma ambulanssjukskö-

terskor inom en region. Intervjuerna granskades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Två kategorier identifierades: Patientsäker vård och risk för vårdlidande. Subkate-

gorierna var; tydliga rutiner och riktlinjer, arbetslivserfarenhet, tydlig patientinformation, brist 

på helhetssyn, fördröjd vårdtid, resurs och kompetensbrist och kommunikationsbrist. I berät-

telserna lyftes perspektiv utifrån ambulanssjuksköterskors, patienters och sjukvårdens syn-

vinklar. Brister i användandet identifierades både regionalt och nationellt. Resultatet kunde 

stort delas in i patientsäker vård och risker för att vårdlidande kunde uppstå för patienterna. 

Förbättringsförslag på sjukdomar/ skador som inte omfattas av snabbspår lyftes även fram.  

Slutsats: Snabbspår som ett arbetsverktyg för ambulanspersonalen ansågs vara en säkerhet, 

eftersom det garanterar likabehandling av personer med liknande sjukdomar/skador. Men 

nationella riktlinjer efterlystes, då dessa kan skilja sig mellan olika sjukhus och regioner. Ef-

terfrågan på förbättringar för både regional och nationell nivå efterfrågades. 

 

Nyckelord: Ambulans, Ambulans sjuksköterska, Fast Track, LEAN, Omvårdnad, Snabbspår  

 

 



 

Abstract  

Aim: Describe the ambulance nurses experiences using fast track.     

Background: In prehospital emergency medical service the concept of fast track is used as a 

working model that has been developed to streamline the care process of the patient. Where 

fast track is used it´s been seen a faster treatment of the patient throughout the continuum of 

care, faster recovery and decreased readmission. Ambulance nurses working on a scientific 

basis and with proven experience can after examination of the patient's condition decide 

whether the patient should be included in any fast track.  

Design: A qualitative interview study   

Method: In the autumn of 2015 nine interviews were conducted among professional ambu-

lance nurses within a region. The interviews were analyzed using qualitative content analy-

sis.    

Result: 2 categories were identified during the process; Safe Patient Care and risk for care 

suffering. The subcategories was ; clear procedures and guidelines, work experience, good 

patient information, lack holistic, delayed hospitalization, resource and skills shortages and 

lack of communication. The stories highlighted both the perspective from the ambulance 

nurse and patient care perspectives. Deficiencies in use were identified, both regionally and 

nationally. Suggestions for improvement in the disease / damage that is not covered by fast 

track was highlighted. The result could be divided into tow categories, and the first one was 

patient care and de second one was care suffering how could be arise for the patients.   

Conclusion: Fast track as a tool for paramedics was considered a safety aspect, as it ensures 

equal treatment for people with similar illnesses / injuries. However there is a request for na-

tional guidelines as, these today are different between hospitals and region Demand for im-

provements for both regional and national level was requested.  

Keywords: Fast Track, prehospital, ambulance nurse, LEAN, nursing  
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Bakgrund 

Snabbspår och LEAN 

Inom ambulanssjukvården används begreppet fast track eller snabbspår. Det är en arbetsmo-

dell med fastslagna riktlinjer för hur omhändertagandet av patienter ska fortlöpa prehospitalt. 

Syftet med snabbspår är ett snabbt omhändertagande, att ställa diagnos utan fördröjning samt 

att patienter får adekvat behandling/ operation/ röntgen inom en viss tid (Wireklint-Sundström 

et al., 2014). 

Inom de områden där snabbspår används ses snabbare återhämtning för patienter samt även 

en minskad frekvens av återinläggning på sjukhus vilket talar för att det effektiviserar vård-

processen (Wireklint-Sundström et al., 2014,Wodlin, Nilsson & Kölhede 2014).  

Sjukvården har under senare år tagit tillvara på LEAN konceptet. LEAN har implementerats i 

sjukvården genom bland annat snabbspår. Sjukvården eftersträvar att vård som bedrivs skall 

vara av så optimal kvalité som möjligt och med högsta möjliga patientsäkerhet. Processer leds 

av en specialistläkare inom sitt område, och består sedan av medarbetare från olika organisat-

ioner, för att förbättra omhändertagandet. Process ledaren (specialistläkaren) kan utfärda rikt-

linjer som sedan styr omhändertagandet av patienterna. Processen för patienter som kan in-

kluderas i olika snabbspår reduceras med flertalet moment, och patienterna får sin första 

läkarkontakt snabbare, vilket minskar tiden patienterna vistas på akutmottagningen (SBU 

2010).     

Att låta olika utförare göra åtgärder som är värdeskapande eller nödvändiga för patienter leder 

till minskade väntetider för patienter. Åtgärder skall vara enkla och ske på rätt vårdnivå för att 

minska komplikationer för patienten (Brandt 2013, s. 21). LEAN drivna projekt har visat sig 

ha flera fördelar både för vården och patienterna. Det har minskat kostnader för vårdutfö-

rande, förbättrat kvalitén och framförallt en främjande patientsäkerhet (Holden, 2011, s. 265).  

LEAN är ett koncept som utarbetades av biltillverkaren Toyota. Syftet med LEAN är att ef-

fektivisera flöden inom en verksamhet för att öka produktiviteten och därmed intäkter. Det är 

en förbättringsmetod som mäts från den tid man identifierat ett behov till dess att det är tillgo-

dosett. Principen bygger på att dela upp en uppgift i mindre delar, och olika personer eller 

organisationer gör en liten del (Modig & Åhlström 2001, s. 8., Modig & Åhlström 2013).    
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Exempel på snabbspår 

När det gäller Höftkedjan börjar ambulanssjuksköterskor redan vid mötet med en patient som 

har misstänkt höftfraktur med bedömning, smärtlindring och preoperativa åtgärder. Patienten 

tas sedan direkt till röntgen i en ordentlig säng och slipper ligga på en hård brits på akutmot-

tagningen i flera timmar. Syftet är att minska den preoperativa väntetiden genom patienten 

snabbt får komma till röntgen och målet är operation inom 24 timmar från ankomst till sjuk-

hus. Det är vanligt med komplikationer som svår smärta, trycksår, förvirring och infektioner i 

samband med höftfraktur. Snabbspåren kortar ner väntetiden för patienten och minskar risken 

för komplikationer (Larsson & Holgers 2011).  

Syftet med Rädda hjärnan är att patienten ska få en snabb behandling vid misstänkt stroke 

med trombolys inom 0-3 timmar för att förbättra prognosen. Det krävs en snabb korrekt be-

dömning av ambulanssjuksköterskor på plats och därefter förvarnas sjukhuset och patienten 

körs direkt till röntgen för CT och ställningstagande till fortsatt behandling. Att snabbt identi-

fiera symtomen och ta beslut om snabb transport till vårdande enhet är avgörande för progno-

sen (Wennman et al. 2012, Wireklint-Sundström et al. 2014).  

Ett snabbt omhändertagande vid akut hjärtinfarkt kan öka överlevnaden med upp till 50 %. 

Det et är därför viktigt att ambulanssjuksköterskorna snabbt identifierar symtom på hjärtin-

farkt och tar beslut om att ett snabbspår ska användas (Bång et al. 2008). Vid misstänkt ST- 

höjningsinfarkt skickar ambulanssjuksköterskorna EKG till hjärtintensivavdelningen. Läkaren 

återkopplar till ambulansen för att få anamnes samt rapport om patientens tillstånd och om 

denne beslutar att patienten är kandidat till PCI får ambulanssjuksköterskorna en muntlig or-

dination på eventuella läkemedel.  

Vårdnivå  

För att utnyttja resurserna i vårdkedjan optimalt är det viktigt att patienten hänvisas till rätt 

vårdnivå och rätt vårdinstans. Att bedöma rätt vårdnivå är en utmaning för sjuksköterskorna, 

men viktigt för att kunna utnyttja resurserna optimalt och anpassa vården till patienten behov 

och önskemål. Prehospital sjukvård har blivit alltmer avancerad och är en viktig del av vård-

kedjan (Ahl & Nyström 2012, Suserud et al. 2005).  
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Varje svensk medborgare har rätt till att få en medicinsk bedömning så fort som möjligt när 

denne anser sig vara i behov av det. Alla har rätt till vård på lika villkor. Patienter med störst 

behov av vård ska ha företräde enligt lagen (Hälso- och sjukvårdslag 1992:763).  

 Med rätt utbildad personal i ambulansverksamheten, goda bedömningsunderlag, bra bemö-

tande och med god kommunikation kan den prehospitala vårdpersonalen dirigera patienten till 

rätt sjukvårdsnivå (Suserud et al.2005, Poljak, Tveith & Ragneskog et al. 2006, Vincente et al. 

2014, Wireklint-Sundström et al. 2009, s. 199-211).  

Sjuksköterskors kompetensbeskrivning och ansvar  

Sjuksköterskor ska utifrån sina egna erfarenheter kunna läsa av olika omvårdnadsbehov och 

se avvikande mönster hos patienten och medvetet fatta ett beslut kring eventuella åtgärder. De 

erfarna sjuksköterskorna ser inte bara ett problem utan har ett helhetsperspektiv kring omhän-

dertagandet av patienterna. För att kalla sig erfaren sjuksköterska bör personen ha jobbat med 

samma patientgrupp i minst tre till fem år (Benner,Tanner & Chesla 2009).   

Ambulanssjuksköterskor arbetar på vetenskaplig grund och efter beprövad erfarenhet. Det 

krävs goda medicinska kunskaper för att kunna göra en korrekt bedömning av patienternas 

sjukdomstillstånd och utefter anamnes och mätresultat sortera patienterna till optimal vård-

nivå (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköteskeförening 2012, 

Suserud et al. 2005, Wennman, et al. 2012).  

Ambulanssjuksköterskorna har det formella ansvaret för patienterna och ska med begränsade 

resurser, självständigt ansvara för en avancerad omvårdnad i den prehospitala miljön (Gun-

narsson & Warrèn-Stomberg 2009, Poljak, Tveith & Ragneskog 2006, Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköteskeförening 2012). När patienterna ska inklude-

ras i ett snabbspår måste ambulanssjuksköterskorna basera sina beslut på egen kunskap och 

befintliga behandlingsriktlinjer (Wireklint-Sundström et al. 2014).  

Ambulanssjuksköterskornas arbete genomsyras av fyra ansvarsområden. Dessa är att; främja 

hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och att lindra lidande. Personal/SSK i prehospital 

vård måste snabbt kunna bedöma och prioritera de vårdåtgärder hos en svårt sjuk patient. 

Varje patientmöte är nytt och individuellt och ambulanssjuksköterskan måste bemöta r med 

respekt och ha värdighet och integritet i beaktande. En självständig förmåga att upprätta hand-

lingsplaner för oförutsedda uppdrag och när patienterna ska inkluderas i ett snabbspår måste 
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ambulanssjuksköterskorna basera sina beslut på både egen kunskap och befintliga behand-

lingsriktlinjer (Ahl & Nyström 2012, Gunnarsson & Warrén Stomberg 2009, Wireklint-

Sundström et al. 2014).  

Ambulanssjuksköterskorna skall på ett professionellt och metodiskt sätt kunna bedöma pati-

enternas hälsotillstånd. Detta med fastställda principer som ABCDE- principen. Utefter den 

primära undersökningen vidtas sedan åtgärder enligt lokala behandlingsriktlinjer. Det åligger 

även ambulanssjuksköterskorna att ha kunskap om utrustning, kommunikationsteknik, för-

måga att skapa optimala vårdrum och identifiera hotfulla/ riskfulla miljöer. (Ahl & Nyström 

2012., Suserud et al. 2005., Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk sjukskö-

terskeförening 2009, Socialstyrelsen 2005).  

Sjuksköterskors erfarenhet. 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner (1984) menar att erfarenhet utvecklas genom konti-

nuerligt upplevda situationer som kompletteras med teoretisk kunskap. För att utvecklas från 

novis till expert måste sjuksköterskorna genom tillräcklig mängd erfarenhet av olika situat-

ioner och med hjälp av kollegor lära sig att få helhetssyn. Det är enligt Benner fem steg som 

ska gås igenom för att uppnå expertnivå. Första steget är novis där sjuksköterskorna måste 

använda tydliga regler och riktlinjer för att klara sitt arbete och genom en viss mängd erfaren-

het uppnå nästa steg som är avancerad nybörjare. Då har förmågan att göra observationer ut-

vecklats och genom stöd av mer kompetenta kollegor kan individen utvecklas ytterligare och 

uppnå tredje nivån som innehas av den kompetenta sjuksköterskan, som uppmärksammar, 

analyserar och bedömer situationer med god förmåga och genom vidare erfarenhet övergår 

sjuksköterskorna från kompetent till att vara erfaren. Sista steget uppnås när sjuksköterskorna 

inte längre grundar sina bedömningar på regler och riktlinjer utan använder sin intuition och 

sin kliniska blick för att snabbt avgöra vad symtomen beror på och kunna sätta in adekvata 

åtgärder och rätt behandling (Benner 1984).  

För att kunna hantera svåra och komplexa situationer, göra bedömningar av patientens till-

stånd samt göra bedömningar av patientens tillstånd, behandla korrekt samt ta beslut om att 

inkludera patienter i snabbspår krävs erfarenhet och kunskap (Wennman et al. 2012). En sjuk-

sköterska med erfarenhet känner sig hemmastadd i olika situationer och har enklare att fatta 

snabba beslut.  Expertsjuksköterskans praktiska kunskap är en situations- och erfarenhetsba-

serad helhet som endast kan förvärvas genom upplevda situationer. Då kan sjuksköterskan 
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göra bedömningar och fatta rätt beslut som följs av adekvata handlingar. Genom erfarenhet 

förankras teori och kunskap i handling (Benner 1993).   

Problemformulering 

Ambulanssjuksköterskor förväntas på egen hand ta beslut om att påbörja snabbspår och uti-

från behandlingsriktlinjerna vårda patienterna. Vårdkedjan initieras redan på hämtplats och 

den prehospitala sjukvården är således första länk i snabbspårets kedja. Det ställer höga krav 

på  kompetens och erfarenhet för att kunna göra en tillförlitlig bedömning av patienternas 

sjukdomstillstånd och vårdbehov samt ta beslut om vårdnivå och behandling (Vincente et al. 

2014,Wennman et al. 2012). Snabbspår används prehospitalt för ett snabbt och korrekt om-

händertagande av patienterna. Ambulanssjuksköterskorna har riktlinjer att arbeta efter och 

initierar snabbspår utefter fastslagna kriterier. Det finns få studier som beskriver ambulans-

sjuksköterskornas erfarenhet av att använda snabbspår prehospitalt och författarna till förelig-

gande studie har därför valt att undersöka det närmare.  

Syfte 
 

Beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att använda snabbspår. 

 

Metod 
Design 

 

En empirisk intervjustudie med kvalitativ metod valdes för att besvara studiens syfte. 

Materialet granskades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Studiens uppbyggnad är i enlighet med de riktlinjer som Journal of Advanced Nursing 

använder sig av. 

 

Urval 

 

För deltagande i studien togs två inklusionskriterier fram. Deltagare i studien skulle vara 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård, samt tjänstgjort inom 

ambulanssjukvården i minst ett år. Totalt kontaktades tre landsting med förfrågan om 

deltagande i studien. Två av dessa ställde sig positiva till deltagande, medan den tredje inte 
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gav besked. Ett av de landsting som ställt sig positiva till deltagande exkluderades, då 

svårigheter att genomföra intervjuerna uppstod. I det landsting som sedan återstod, kunde 

individuella intervjuer genomföras i enskilda rum. Alla informanter som varit positiva till 

deltagande, deltog och avsa sig inte sitt deltagande under studiens genomförande, det vill säga 

det blev inget bortfall.  

 

Datainsamling 

 

Data till studien samlades in genom intervjuer. Intervjufrågorna sammanställdes i en 

frågeguide som fokuserar på ambulanssjuksköterskornas erfarenheter av att använda 

snabbspår (Bilaga 1). Frågeguiden innehöll demografisk data som berör hur länge de arbetat 

inom ambulanssjukvården.  Frågeformuläret innehöll tolv huvudfrågor, som berörde 

erfarenhet av snabbspår. Intervjuerna genomfördes med en semi-strukturerad intervjuteknik. 

Som stöd hade följdfrågor lagts till, för att få mer utvecklande svar, om svaren blev tunna 

(Olsson & Sörensen 2011, Kvale & Brinkman 2009). Samtal fördes om snabbspår eller om 

fast track skulle användas som benämning. Då båda begreppen är vedertagnaanvändes båda 

under intervjuerna  men snabbspår valdes som benämning i uppsatsen. 

 

Två provintervjuer genomfördes i syfte att kontrollera frågornas relevans och identifiera 

frågor som kan misstolkas av informanten. Provintervjuerna inkluderades inte i studien, då 

vissa korrigeringar och omformuleringar genomfördes efter dess genomförande. Studien är 

genomförd på fem ambulansstationer i södra Sverige med intervjuer av nio sjuksköterskor.   

 

Etiskt övervägande 

 

Studiens genomförande var i enlighet med Helsinforsdeklarationen. Innan studiens 

genomförande gavs godkännande av verksamhetschef för ambulansorganisationen i regioner 

som tillfrågades om deltagande, dock inkluderades endast 1 region i studien. Information gavs 

till informanterna genom ett skriftligt informationsbrev samt muntlig genomgång, för att 

kunna ge ett informerat samtycke. För att skydda informanterna avidentifierades intervjuerna 

med hjälp av siffror (1-9), där endast författarna kände till identiteten på informanten för 

respektive intervju. Intervjuerna förstörs 3 år efter studiens publicerande. Informanterna gavs 

information om att de när som helst under studiens genomförande kunde avbryta sitt 

deltagande, utan att behöva uppge orsak. Deltagande i studien sker på frivillig grund, och ska 
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inte komma att påverka deras arbete. Ingen ansökan gjordes till etikprövningsnämnden, då 

deltagandet var frivilligt, och deltagarna för friska och kunde själva avgöra om de önskade 

delta i studien samt att arbetet är ett studentarbete. Information gavs till informanter både 

genom skriftligt och muntligt (Bilaga 3) (World Medical Association (WMA) 2008, ss 1-4). 

 

Genomförande och dataanalys 

Ett informationsbrev skickades till verksamhetscheferna i de regioner studien skulle 

genomföras (Bilaga 2). Brevet innehöll information om studien och dess syfte samt dess 

genomförande. Även en samtyckesblankett där samtycke för studiens genomförande 

skickades med (Bilaga 4). Skriftligt godkännande gavs av vårdenhetschefer för de stationer 

där sedan intervjuer skulle genomföras. Förslag gavs sedan av chefen, för det praktiska 

genomförandet och vilka personer som var lämpliga utifrån inklusionskriterierna att intervjua. 

Kontakt togs sedan med de personer som var positiva till att delta i studien, här bestämdes tid 

och plats för intervjuns genomförande. Samtliga tillfrågade svarade ja till att medverka. 

 

Intervjuerna genomfördes i anslutning till informanternas arbetsplats i ett enskilt rum, där 

inga störningsmoment fanns. Intervjuplatsen valdes av informanten, och skedde i samband 

med skiftbyte då informanten skulle gå av sitt arbetspass. Intervjuerna bandades, för att kunna 

transkriberas. Intervjuerna varade mellan 9-28 minuter. Åldersspannet på deltagarna var 

mellan 29 och 53 år. Både män och kvinnor deltog i studien. Intervjuerna genomfördes i 

december 2015. Ingen intervju behövde avbrytas. Intervjuerna numrerades slumpmässigt (1-

9) för att skydda informanternas identitet.    

 

Transkriberingen genomfördes ordagrant, och lästes sedan igenom av båda författarna enskilt 

upprepade gånger, för att få en uppfattning av vad det handlar om och diskuterades sedan 

mellan författarna för att säkerställa att båda författarna förstått materialet likadant. För att 

analysera materialet användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Ur transkriberingarna markerades 194 meningsbärande enheter, som skrevs samman i ett 

dokument. De meningsbärande enheterna kondenserades, men med bibehållet 

meningsinnehåll. Elva meningsbärande enheter raderades, då de inte ansågs svara mot 

studiens syfte. Det efterföljande steget som genomfördes var abstraktion, den kondenserade 



8 

texten tilldelades en kod. Koden sammanfattar innehållet i meningen, utan att det centrala i 

meningen uteslöts. Flera koder med liknande innehåll ordnades sedan till en subkategori. 

Subkategorier som tycktes höra samman bildade sedan en kategori, som beskrev de 

subkategorier som förts samman. Abstraktionen ledde fram till två kategorier, som band ihop 

flera subkategorier med samma innebörd. Se tabell 1.1 

 

Tabell 1.1 Dataanalysprocessen  

Meningsbärande 

enhet: 

Kondenserad 

mening: 

Kod: Subkategori: Kategori: 

”men där är det ju 
mycket 
information som 
behövs till dom för 
att dom ska förstå. 
När dom får reda 
på av oss att dom 
kanske har en 
hjärtinfarkt 
kommer ju tusen 
frågor och snurrar i 
huvudet på dom” 

Det är mycket 

information 

som behövs, 

till dem som 

fått reda på att 

de har en 

förmodad 

hjärtinfarkt 

Behöver 

information 

Tydlig patient-

information 

Patientsäker vård 

”informerar inte så 
kanske verbal att 
dom att de är ett 
snabbspår, för ja 
vet ju inte om 
arbetshypotesen är 
rätt juh..” 

Informerar inte 

verbalt att de 

är med i 

snabbspår, för 

jag vet ju inte 

Informerar 

inte verbalt 

Kommunikations

brist 

Risk för 

vårdlidande 

"ja jobbar på 
stationer som 
ligger ehh som 
ligger mitt emellan 
två stora PCI 
sjukhus Linköping 
å Kalmar.. där ja 
jobbar i Kalmar 
läns landsting å vi 
får int.. även åka 
till Linköping 
ibland om men vi 
måste konsultera 
läkare innan vi får 
ta beslut å åka dit" 

Har närmare 

till ett annat 

landstings PCI 

sjukhus, men 

behöver 

läkarens 

tillåtelse 

närmare till 

annat 

landsting 

Fördröjd vårdtid Risk för 

vårdlidande 
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Validitet och reliabilitet  

 

Begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse av resultat är centrala vid 

bedömningen av validitet och reliabilitet för en kvalitativ studie (Lincoln och Guba 1985). För 

att beskriva studiens validitet och reliabilitet kommer författarna att diskutera dessa begrepp i 

metoddiskussionen. 

 

Resultat 
 

Resultatbearbetningen resulterade i 7 subkategorier och 2 kategorier Se tabell 1.2. Nedan 

illustreras resultaten med citat ur genomförda intervjuer.  

 

 Tabell 1.2 Översikt av subkategorier och kategorier 

 

Kategori: Subkategori: 

Patientsäker vård Tydliga rutiner och riktlinjer 

Arbetslivserfarenhet 

Tydlig patient information 

Risk för vårdlidande Brist på helhetssyn 

Fördröjd vårdtid 

Resurs och kompetensbrist 

Kommunikationsbrist 

 

Patientsäker vård 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de eftersträvar att arbeta evidensbaserat och med 

beprövad erfarenhet, för att uppnå en patientsäker vård. Snabbspår anses vara gynnsamt för 

patienterna, då identifiering av allvarliga skador eller sjukdomsbilder snabbt kan ske och tidig 

behandling påbörjas. För att säkerställa en patientsäker vård undersöks patienten systematiskt, 

för att utesluta skador och sjukdomstillstånd som kan vara mer prioriterade än snabbspåret. 

Den kliniska blicken ansågs vara av stor vikt, då beslut om att inkludera patienter i snabbspår 

skulle tas.. Att informera patienten om snabbspåret upplevdes som betydande av samtliga 

informanter, men svårigheter fanns dels hos patienten att ta till sig informationen, samt 

ovissheten om snabbspåret skulle fortgå när de kom till sjukhuset. Informanterna menade att 
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patienter som inkluderats i snabbspår med stor säkerhet får en patientsäker vård.  

 

Tydliga rutiner och riktlinjer 

 

Informanternas erfarenheter av rutiner och riktlinjer i samband med snabbspår, var att de var 

väl genomarbetade och evidensbaserade. När snabbspår skulle initieras visste samtliga 

informanter vilka rutiner och riktlinjer som skulle användas. Flera av deltagarna upplevde en 

trygghet i att rutiner och riktlinjerna är utarbetade gemensamt av ambulansöverläkare, 

akutmottagning och ansvarig vårdinrättning samt att de kontinuerligt uppdateras. Osäkerhet 

hos vissa informanter fanns i användandet av rutiner och riktlinjer, då de kunde skilja sig åt 

mellan olika sjukhus i samma region. Upplevelsen kunde gälla att två likadana snabbspår mot 

olika sjukhus egentligen var två olika snabbspår, då utförandet av dem skiljde sig åt. Risken 

att missa moment i snabbspåret upplevdes som påtaglig då rutiner och riktlinjer skilde sig åt 

mellan olika sjukhus inom samma region. Önskemål bland informanterna fanns om nationella 

riktlinjer, då upplevelser fanns att vården kan skilja sig, beroende på vart i landet man drabbas 

av en skada/ sjukdom som inkluderas i snabbspår.    

 

”Dom är uppsatta utav vår ambulansöverläkare i kombination me de som gäller inne 

på sjukhuset på dom avdelningarna” (informant 6) 

 

”De ska ju liksom gagna tredje part som ju syftet med hela vårt jobb e” (Informant 2) 

 

"Emellan landstingen ehh för å få så lika patientsäker.. lika vård för patienterna som 

möjligt å att vi kan utbyta kunskap emellan andra landsting genom vilka snabbspår 

som e bra" (Informant 3) 

 

Arbetslivserfarenhet  

 

Det framgick att de ambulanssjuksköterskor som jobbat en längre tid inom 

ambulanssjukvården har lättare att initiera snabbspår. Den kliniska blicken som utvecklas ju 

längre tid du jobbar var av stor betydelse för hur snabbt snabbspåret kopplades på. Kunskapen 

hos deltagarna ser likvärdig ut, men erfarenheterna skiljer sig. Informanterna menade att 

arbetslivserfarenhet leder till en bättre klinisk blick, vilket medför att med hjälp av att titta på 

patienterna, ger en förståelse av att snabbspår skall initieras.  
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Det lyftes även vikten av erfarenhet hos ansvarig på mottagande enhet, då bedömningar om 

snabbspår ska kopplas på måste göras över telefon. Att ansvarig läkare snabbt kan skaffa sig 

en bild över patientens hälsotillstånd över telefon, ansågs av informanterna vara av stor 

betydelse för arbetet i det fortsatta snabbspåret. Upplevelser fanns att läkare med lite 

erfarenhet ofta tog emot samtal från ambulanspersonal, och då arbetslivserfarenhet saknades 

hos läkaren behövde patientfallet ofta diskuteras med bakjour, vilket försenade snabbspåret.  

 

”Vi har ju ungefär samma kunskap men erfarenheten skiljer sig ju i gruppen…” 

(Informant 4) 

 

"Tankarna börjar ju direkt när man känner igen symtomen, eller ser EKG" (Informant 

3) 

 

Tydlig patientinformation 

 

En väl informerad patient menade informanterna klara av vårdtiden på ett bättre sätt. Vid 

vissa snabbspår, som exempelvis PCI eller svår sepsis misstanke var erfarenheten att 

patienten kunde hamna i chock, eller vara för sjuka för att kunna ta till sig information. 

Patienternas behov av kontinuerlig information lyftes fram. Att informera patienten om vad 

som kommer att hända upplevdes ha en lugnande inverkan. Oro fanns hos vissa informanter 

angående att lova för mycket inför snabbspåret, eftersom det upplevdes osäkert huruvida 

läkaren skulle avblåsa det vid ankomst till sjukhus. Att lyssna och ta patientens upplevelser av 

situationen på allvar var en central roll i den psykiska vården. 

 

”Men där är det ju mycket information som behövs till dom för att dom ska 

förstå. När dom får reda på av oss att dom kanske har en hjärtinfarkt kommer ju 

tusen frågor och snurrar i huvudet på dom” (Informant 9)  

 

Risk för vårdlidande 

 

Erfarenheten hos informanterna var vikten av att noga och systematiskt gå igenom patienten, 

för att få förståelse för patientens symtom, vitalparametrar, tidigare sjukdomar, 

läkemedelsbehandling och upplevd hälsa innan snabbspår initieras. Erfarenheter fanns att 
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patienten inkluderades i olika snabbspår så fort patienterna uppfyllde inklusionskriterierna för 

ett givet snabbspår, trots att andra sjukdomstillstånd var mer prioriterade. Erfarenheter fanns 

även hos informanter som jobbar i ytterkant på sin region, där de har närmare till annan 

regions akutsjukhus. Ekonomiska aspekter för utomlänsvård har medfört att läkare i akuta 

snabbspår som PCI beslutat att patienten skall åka till sin egen regions PCI sjukhus, trots att 

tidsvinsten varit betydande om destinationen istället blivit angränsande regions PCI sjukhus. 

Erfarenheter av dödsfall hos patienter på grund av tidsförlust fanns. Även senaste tidens 

resursbrist, som föranlett ökad andel hyrläkare på akutmottagningarna tas upp som en risk för 

vårdlidande hos patienterna. Informanterna menar på att hyrläkare som endast arbetar korta 

perioder, inte prioriterar att lära sig rutiner och riktlinjer för de sjukhus de jobbar på. 

Språksvårigheter lyfts som en aspekt som riskerar ge ett vårdlidande, då missförstånd i 

telefonbedömningen mellan ambulanspersonal och läkare uppstår. Initiering av snabbspår för 

patienter som är i behov av detta kan därför missas och ett vårdlidande kan uppstå.  

 

”patient har lagt av pååå på resan… å de hade de kanske gjort ändå innna men då 

känner man att tidsförlusten då då tänker man inte hela vägen i snabbspåret” 

(informant 2) 

 

Brist på helhetssyn 

 

Risken med att förbise skador och sjukdomstillstånd i samband med att snabbspår initieras 

beskrevs av flera informanter. När kriterierna för att inkludera patienterna i snabbspår 

uppfyllts, var det lätt för ambulanssjuksköterskorna att initiera snabbspåret, utan att 

systematiskt undersökt patienten grundligt för att utesluta mer prioriterad sjukdom/ skada.  

Situationer beskrevs där snabbspår kopplas på, och andra sjukdomstillstånd/ skador med 

högre prioritet missats, då vårdaren enbart riktat in sig på snabbspåret som kopplats på.  

En viktig aspekt i omhändertagandet som lyftes fram var att arbetet bör ske systematiskt innan 

beslut om snabbspår tas.  

 

”Inte tänker omkring hela situationen utan man konstaterar att vi kör på snabbspåret 

åå då kanske man inte jobbar vidare ordentligt” (Informant 5) 

 

Fördröjd vårdtid 
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Informanter som jobbade på stationer i ytterkanten på regionen de tillhörde, upplevde ett 

vårdlidande för vissa patienter som inkluderats i snabbspår. Trots närhet till annan regions 

akutmottagning, dirigerades ambulansen oftast till egen regions akutmottagning, vilket kunde 

resultera i en resa på uppemot 10 mil längre. Detta kunde även gälla akuta 

snabbspårspatienter som exempelvis PCI. Erfarenhet av dödsfall och allvarlig vårdskada är 

exempel på vårdlidande som informanterna upplevt. Även ett minskat vårdlidande upplevdes 

när patienterna inkluderas i snabbspår. Patienter som ingår i ett snabbspår och får rätt diagnos 

och behandling kräver färre vårddagar och har lättare till full rehabilitering. Det lyftes 

framförallt vid Rädda-hjärnan larm, där erfarenhet fanns från situationer där någon haft en 

stor stroke som behandlats i tid, och patienten efter ett halvår var helt återställd och kunde 

återgå till sitt jobb.  

 

”Ibland vill vi åka till ett sjukhus vi har närmast till, men det ligger inte i vårat län… 

så vi måste ju åka 8 mil längre med patienten i en skumpig ambulans med bruten höft 

å så..” ( Informant 2) 

 

” Framförallt ur rehabiliteringssyfte för patienten, de har chans att komma tillbaka 

mycke mycke snabbare, kortare vårdtider… landstinget sparar ju pengar haha” 

(Informant 5) 

 

Resurs och kompetensbrist 

 

Erfarenheten hos informanterna var att det under de senaste åren uppstått en resursbrist på 

landets sjukhus, vilket har lett till underbemanning och flera hyrläkare på 

akutmottagningarna. Underbemanningen upplevs göra att flera snabbspår avbryts på 

sjukhusen, då resurser inte finns att genomföra dem. Hyrläkare som endast arbetar korta 

perioder på sjukhusen upplevs inte vara pålästa på de rutiner och riktlinjer som är beslutade 

av ansvariga gällande snabbspår. Erfarenhet fanns av att snabbspår fördröjs på grund av att 

hyrläkare måste konsultera kollega eller bakjour. Arbetet med snabbspår upplevdes av 

informanterna försvåras till följd av det ökande antalet hyrläkare som inte har kompetens och 

är medvetna om gällande rutiner och riktlinjer för snabbspåren.. 

 

”svårt för dom kanske att veta vilka rutiner å riktlinjer dom ska gå efter” (Informant 

7) 
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Kommunikationsbrist 

 

Språksvårigheter upplevdes ha ökat både hos patienter och läkare som inte kan hantera det 

svenska språket. I vissa fall har patienten blivit lidande, då beslut om att snabbspår skall 

initieras inte kunnat tas, för att läkaren inte förstått patientens sjukdomsbild. Språksvårigheter 

mellan ambulanspersonal och läkare på akutmottagningen upplevs av informanterna blivit 

större under de senaste åren. Informanterna uppger att språksvårigheter som problematiska 

specifikt vid snabbspår som påverkar transporten av patienten till akutmottagningen. Exempel 

som beskrivs är oklara strokelarm där symtomen är diffusa. Vid konsultation med läkare som 

har svårigheter med språket, upplevdes läkaren ha svårt att förstå patientens sjukdomsbild, 

och därav inte kunna fatta adekvata och grundande beslut på om snabbspår skall initieras.  

 

 

”…De va läkaren på sjukhuset som inte förstod varken svenska eller engelska å där vi 

inte visste om de här skulle bli nått rädda hjärnan larm eller inte, vi va ju tvungna å 

köra som de men sen visade sig på sjukhuset att de va noll HLR” (informant 4) 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att använda 

snabbspår.    

Studiens resultat visar att samtliga informanter anser att det är bra för patienterna att komma 

direkt till röntgen eller behandlande enhet istället för att gå via akutmottagning. Den tidsvinst 

som snabbspår innebär är viktig för att få ett bra behandlingsresultat och en god prognos för 

patienterna.   

Patientsäker vård 

Flertalet informanter upplever att vården blir kvalitetssäkrad och evidensbaserad eftersom 

behandlingsriktlinjerna i snabbspåret är utarbetade av läkare i ambulansverksamheten och 

behandlande enhet, vilket enligt informanterna är viktigt för att höja patientsäkerheten.  

Evidensbaserad vård innebär att vårdaren arbetar utifrån beprövad erfarenhet samt rutiner och 

riktlinjer. En strukturerad process som leder till en bättre och mer kostnadseffektiv vård (Nor-

denström 2014).   
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Erfarenhet och den kliniska blicken upplevdes göra det lättare att göra bedömningar och 

intuitivt ta beslut om att inkludera patienterna i snabbspår.  Höga krav ställs på 

sjuksköterskorna att självständigt, under tidspress och med begränsad information om 

patientens tillstånd ta viktiga beslut. Författarna anser att Benners (1984) teori är en rimlig 

förklaring till den erfarenhet och utveckling som krävs för att arbeta självständigt som 

ambulanssjuksköterska. En ovan sjuksköterska är i större behov av att följa riktlinjer och ta 

hjälp av sina mer erfarna kollegor i sitt beslutsfattande. I en pressad situation kan det vara lätt 

att missa viktiga symtom och glömma göra de undersökningar som krävs för att förstå att 

patienten bör inkluderas i ett snabbspår. En studie av Gerdtz och Bucknall (2001) visade att 

sjuksköterskor med fem års eller kortare erfarenhet tog längre tid på sig att bedöma 

patienterna trots fasta rutiner och riktlinjer att följa.  Detta stämmer väl överens med 

Benners(1984) teori om sjuksköterskans kompetensutveckling (Benner 1984).  

 

Informanterna anser att snabbspår skapar en tidsvinst i vårdförloppet som i slutänden gagnar 

samhället. Ett snabbt omhändertagande och behandling eller operation leder till färre 

vårddagar och snabbare rehabilitering vilket bekräftas i studier gjorda inom andra 

verksamheter såsom kirurgi, men framförallt belyses den hälsoekonomiska effekten(Wodlin, 

Nilsson & Kjölhede 2014). Dock hittar författarna inga studier angående ekonomisk vinning 

för samhället vad gäller snabbspår prehospitalt. Eftersom ambulansverksamheten är en del av 

vårdkedjan anser författarna att det inte vara någon skillnad mot hospital verksamhet. Större 

och mer specifika randomiserade studier behövs, där även hälsorelaterad livskvalitet, 

patientnöjdhet och hälsoekonomi bör ingå.   

 

Utifrån studiens resultat kan slutsatser dras att kommunikationen mellan patienterna och 

sjuksköterskorna inte alltid var bra. Patienterna får inte alltid tillräckligt med information 

eftersom ambulanssjuksköterskor tyckte det var svårt att informera om eventuell sjukdom och 

beskriva vad det innebär att vara inkluderad i ett snabbspår och vad som kommer hända på 

sjukhuset.  Varje patient är unik och har olika behov. Det är viktigt att 

ambulanssjuksköterskorna låter patienterna vara delaktig i vården och ger den information 

patienten behöver (Ahl & Nyström 2012). Att etablera en god vårdrelation är inte lätt för 

ambulanssjuksköterskorna eftersom mötet är kort och patienten ska bedömas, behandlas och 
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transporteras så snabbt som möjligt till behandlande enhet. Men genom att ha ett 

professionellt förhållningssätt, en holistisk människosyn, kommunicera med patienterna och 

bekräfta dennes upplevelse samt vara medveten om sina egna förutfattade meningar tror vi att 

en god vårdrelation etableras och patienten får en positiv upplevelse av sjukvården.     

 

Risk för vårdlidande 

Utifrån studiens resultat kan slutsats dras att det hos ambulanssjuksköterskorna finns en oro 

över att stirra sig blind på snabbspåret och glömma helhetsperspektivet på sin patient. 

Deltagarna menade att när beslut tagits om att inkludera patienten i ett snabbspår, finns det 

risk att glömma bort att gå vidare med adekvata undersökningar av den sjuka människan, trots 

att det är en viktig del av den prehospitala bedömningsprocessen.  Att arbeta systematiskt och 

enligt fastslagna rutiner är viktigt för att eliminera risken för misstag.  

 

Studiens resultat visar vikten av att ha patienterna i centrum. Att se helheten hos den sjuka 

människan och inte bara ett symtom eller en skada. Patientcentrerad vård innebär att 

sjuksköterskorna utifrån en holistisk människosyn beaktar patienternas situation och livsvärld. 

Blockley och Alterio (2008) beskriver att patienter, vilka drabbats av akut sjukdom behöver 

bli sedda, bekräftade och värderade som unika individer, med unika behov. Det är viktigt att 

patienterna tidigt i vårdkedjan vårdas på rätt vårdnivå och är centrala i det tvärprofessionella 

teamet med ett personcentrerat arbetssätt. Ledorden initiera, integrera och säkerställa är 

hörnstolpar som innebär att varje patient skall inneslutas i vårdprocessen (Ekman et al. 

2011).   Flera av informanterna påpekade att problem kan uppstå i kommunikationen med 

läkare vid mottagande enhet, framförallt på grund av språksvårigheter. Studiens resultat 

påtalade även att vissa sjuksköterskor kunde ifrågasätta snabbspåret, troligen på grund av 

osäkerhet och för lite erfarenhet av att använda snabbspår. Det är viktigt att inga 

misstolkningar uppstår i akuta situationer då en människas liv och hälsa står på spel. Alla 

inblandade aktörer i vårdkedjan måste vara väl förtrogen med rådande riktlinjer och rutiner 

för att patientsäkerheten ska vara optimal. När det gäller språkförbistring finns inget enkelt 

sätt att öka säkerheten mer än att försöka kommunicera med tydlighet samt bekräfta flera 

gånger innan ordinationer genomförs. Vi har inte lyckats hitta studier som bekräftar detta men 

ser att problemet är uppmärksammat på regeringsnivå (Statens Offentliga Utredningar 2013).   
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Metoddiskussion 

 

En kvalitativ studies trovärdighet kan beskrivas enligt fyra kriterier. Tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse av resultat är fyra hörnstenar för beskrivandet av 

trovärdigheten (Lincoln och Guba 1985). Kvalitén mäts framförallt på resultatet och speglar 

inte hur många deltagare det var i studien eller intervjuernas längd. Genomförandet av studien 

har tydligt beskrivits för läsaren skall förstå de steg som författarna tagit då analys av 

materialet bildat ett resultat.    

 

Tillförlitligheten för studien anses öka då båda författarna deltog under intervjuerna, och stöd 

gentemot varandra kunde ges. Genom inspelning och transkribering av intervjuerna gav 

författarna möjlighet att gå tillbaka till råmaterialet under analysprocessen för att säkerställa 

tolkningar (Polit & Beck 2012., Trost 2010). 

 

Att intervjuerna lästes igenom och analyserades enskilt av författarna, sedan jämfördes 

analysen av materialet tillsammans och ett gemensamt resultat stärker studiens trovärdighet. 

(Lincoln & Guba 1985., Graneheim & Lundman 2008). Läsaren ges möjlighet att följa 

processen författarna gjort, genom en illustrerad tabell där analysstegen beskrivs. Autentiska 

citat användes för att öka tillförlitligheten av studien, för att visa hur författarna har tolkat och 

analyserat citaten. Det visar på att författarna tolkat materialet objektivt. Samtliga intervjuer 

har bidragit med meningsbärande enheter som varit givande och svarat mot studiens syfte. 

Analysen har genomförts på samma sätt vid samtliga intervjuer. När liknande citat påträffats 

har författarna backat för att se hur tidigare citat behandlats.  

 

Totalt tillfrågades tre arbetsgivare om deltagande i studien. Två arbetsgivare ställde sig 

positiva medan den tredje inte gav svar. En av de tillfrågade arbetsgivarna exkluderades 

sedan, då svårigheter att genomföra intervjuer uppstod. Kvalitén på intervjuerna ansågs avta 

då telefonintervjuer skulle genomföras och arbetsgivaren exkluderades. Svårighet med 

genomförande av intervjuerna var att regionen önskade genomföra intervjuerna telefonledes, 

på deltagarens fritid. Uteslutandet av regionens deltagande anses inte ha påverkat studiens 

resultat. Det landstinget som exkluderades, hade liknande snabbspår som det landstinget som 

var inkluderat i studien. Intresset av att delta i studien var högt, och variationen av erfarenhet 

av att jobba med snabbspår var brett, 2-24 år. Överförbarhet till andra ambulansstationer 

anses därför möjligt. Det är slutligen läsaren som avgör överförbarheten till andra 
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arbetsgrupper (Polit & Beck 2012).  

 

Författarnas egna erfarenheter och uppfattningar om arbetet med snabbspår inom den 

prehospitala vårdmiljön kan ha påverkat intervjuguidens frågeformuleringar och följdfrågor. 

För att hålla författarnas syn på studien objektiv, genomfördes 2 testintervjuer, där resultatet 

blev omformulering av flertalet frågor och korrigering i frågornas antal. Färdiga följdfrågor 

ingick i frågeguiden, då risken att bekräftelse från författarna ville undvikas. Intervjuerna 

skedde på deltagarens arbetsplats i ett enskilt rum i samband med skiftbyte. Detta kan leda till 

stress hos deltagaren, då denne har arbetat under 24 timmar, och vill hem. Frågeguiden följdes 

och riktade frågor undveks för att få berättande svar. Författarna är medvetna om att intervjun 

på nio minuter tenderar att anses vara för kort för att inkluderas i studien. Intervjun valdes 

efter övervägande att inkluderas i studien, då innehållet var betydande, och högst relevant för 

att besvara studiens syfte. 9 intervjuer ansågs vara tillräckligt för att besvara studiens syfte. 

Variationen på information avtog, flera intervjuer ansågs därför inte leda till ett förändrat 

resultat i studien.  

 

Erfarenheter från olika vårdsituationer speglas i intervjuerna.  Både landsortsambulanser och 

stadsambulanser ingick i studien. Avstånd till sjukhus var mellan 0,5km till 14mil till det 

sjukhus där de lämnar patienterna. Författarna valde att inte redovisa vilket län eller vilka 

ambulansstationer studien genomförts på, för att inte riskera att röja informanternas identitet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Diskussion uppstod flertalet gånger huruvida snabbspår eller fast track skulle tillämpas som 

benämning på forskningsområdet. Då båda benämningarna är vedertagna i olika landsting, 

valdes båda att användas. Detta tror författarna var en styrka, då informanterna själva 

benämnt området olika. I rapporten valdes dock snabbspår som benämning, för att få flyt i 

texten. 

 

Författarna menar på att studien genomförts i enlighet med de etiska riktlinjer som beskrivs i 

Helsinforsdeklarationen. Författarna anser att tillräcklig information om studien och dess 

genomförande gavs samtliga informanter, och konfidentialitetskravet bibehålles. Då 

erfarenheter efterfrågats, har inte specifika patientfall, som riskerar att röja patienters identitet 

tagits upp i intervjuerna.    
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Framtida studier 

 

Det framkom några brister ur ett nationellt synsätt, där framtida forskning rekommenderas 

Exempel är standardiserade rutiner och riktlinjer samt resursbrist. Att olika riktlinjer används 

för samma snabbspår inom olika regioner i landet ses som en stor svaghet, då lika vård inte 

kan garanteras till alla människor i landet. Rekommendationen är således att mer forskning 

behövs, för att kunna ta fram standardiserade riktlinjer för snabbspår ur ett nationellt 

perspektiv.    

 

Kliniska implementation 

 

Förbättringsområden som framkom i studien var både på regional nivå samt nationell nivå. 

Att utarbeta gemensamma riktlinjer för regionen är av stor vikt, då flera olika riktlinjer kan 

riskera att vårdande moment glöms bort, och riskerar att hota patientsäkerheten, då olika 

riktlinjer skiljer sig mellan regionerna. På nationell nivå är problemen svårbemästrade, då det 

rör sig om den allmänna personalbrist som råder på sjukvårdspersonal idag. Resurser finns 

därför inte på sjukhus runt om i landet för att fullfölja kedjan för snabbspår. Hyr personal på 

sjukhusen tenderar att inte vara insatta i de rutiner och riktlinjer som finns på sjukhuset. En 

utredning bör därför tillsättas, för att ta fram nationella riktlinjer för snabbspår.  

 

Slutsats/ summery statment  

 

Ambulanspersonalens erfarenheter av snabbspår är överlag positivt. De ser arbetsredskapet 

som ett sätt att säkerställa att alla med sjukdomar/ skador som bearbetas med snabbspår får 

samma hjälp. Problemområden har dock identifierats både på regional och nationell nivå. 

Inom den regionala nivån efterlyser ambulanspersonal lika riktlinjer för sjukhusen, då det 

skiljer sig mellan dem för samma typ av sjukdom/ skada. Ur det nationella perspektivet är 

rådande personalbrist inom svensk hälso- och sjukvård problematiskt. Att inkluderas i ett 

snabbspår gagnar patienten eftersom flödet i vårdkedjan blir bättre och patienten slipper gå 

via akutmottagningen. Fler snabbspår borde utvecklas till andra patientgrupper såsom 

geriatriska, multisjuka och cancerpatienter.    

 

Rutiner och prioriteringar är en stor del av ambulanssjuksköterskornas arbete och med fasta 
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rutiner och riktlinjer är det lättare att identifiera patientens vårdnivå men det kan finnas en 

risk att engagemanget hos personalen försvinner, fasta rutiner kan leda till ett monotont och 

invant handlingsmönster som blir svårt att bryta. Genom att kommunicera i teamet om rutiner 

och förhållningssätt för att synliggöra eventuella brister tror vi att vård mötet kan bli ännu 

bättre, och en öppenhet för förbättringsarbete uppstår.  

Att våga testa, våga samarbeta, vara tvungna att backa och försöka igen, närma sig varandra 

över professionsgränser och ha förändringsbenägenhet, att våga tänka nytt och göra ständiga 

förbättringar tycker vi är nyckeln till en frisk organisation.  

 

I studien var deltagarna representerade utifrån ett brett åldersspann (29- 53 år). Det som 

framkom I studien var att personer med mer arbetslivserfarenhet var säkrare i de snabbspår 

som initierades. Det fans en större osäkerhet hos deltagare med mindre arbetslivserfarenhet. 

Inga skillnader i erfarenheten av att använda snabbspår kunde ses mellan män och kvinnor. I 

studien lyftes även att man arbetar för patientens bästa. En specialistutbildad sjuksköterska 

hade bättre helhetssyn, än sjukvårdare och allmänutbildade sjuksköterskor, och hade därför 

större förståelse för att snabbspår ibland kunde dra ut på tiden i samband med tillexempel 

röntgenundersökningar. Det vi sett är att information ut i verksamheterna om varför tid ska 

läggas är av stor vikt, för att öka förståelsen för hela ambulansbesättningen.   

 

Författarna upplever att deltagarna har haft ett intresse att delta i studien, då arbetet med 

snabbspår blivit bättre, men fortfarande finns förbättringsområden. Vi tror att studiens resultat 

ringat in två viktiga områden i det fortsatta arbetet med snabbspår. Genom fortsatt forskning 

kring dessa områden kan vårdkedjan och arbetet med snabbspår förbättras, och en 

patientsäker vård ges med minimal risk för vårdlidande. 
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Bilaga	  1:	  Frågeguide	  

1.	  Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  ambulanssjuksköterska?	  	  

2.	  Vilka	  sjukdomstillstånd	  har	  du	  erfarenheter	  av	  att	  inkludera	  i	  fast	  track?	  	  

3.	  Vilken	  erfarenhet	  har	  du	  av	  att	  använda	  fast	  track?	  	  

4.	  Berätta	  om	  en	  situation/situationer	  när	  det	  har	  fungerat	  bra	  	  

5.	  Berätta	  om	  när	  det	  inte	  har	  fungerat	  som	  det	  var	  tänkt.	  	  

6.	  Berätta	  om	  vilka	  fördelar	  det	  finns	  med	  att	  använda	  fast	  track?	  	  

7.	  Berätta	  om	  vilka	  nackdelar	  du	  ser	  med	  att	  använda	  fast	  track,	  och	  hur	  påverkar	  det	  
patienten?	  	  

8.	  Berätta	  om	  vilka	  riktlinjer	  ni	  har	  för	  fast	  track?	  	  

9.	  Berätta	  om	  patientens	  upplevelse	  vid	  inkluderande	  i	  fast	  track?	  	  

10.	  Hur	  upplever	  du	  information	  om	  hur	  och	  när	  fast	  track	  skall	  genomföras?	  	  

11.	  Inom	  Vilket/	  vilka	  områden	  som	  inte	  finns	  idag	  kan	  fast	  track	  tillämpas	  enligt	  dig?	  	  

12.	  Hur	  kan	  din	  kunskap/	  erfarenhet	  påverka	  bedömningen	  av	  inkludering	  av	  fasts	  
track?	  	  

13.	  Har	  du	  några	  övriga	  tankar	  kring	  att	  använda	  sig	  av	  fast	  track?	  	  

Stödfrågor:	  	  

Berätta	  mer	  om…	  	  

Kan	  du	  beskriva…	  	  

Kan	  du	  utveckla	  mer	  kring…	  	  

Hur	  menar	  du…	  	  

Varför…	  
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Bilaga	  2:	  Förfrågan	  om	  tillstånd	  till	  verksamhetschef/	  
enhetschef	  
	  
Förfrågan	  om	  tillstånd	  att	  genomföra	  intervjuer	  till	  
intervjustudie	  	  

	  
Hej!	   	  

Våra	  namn	  är	  Daniel	  Johansson	  och	  Carolihn	  Bucht.	  Vi	  läser	  specialistprogrammet	  med	  

inriktning	  ambulanssjukvård	  vid	  Umeå	  universitet.	  Vi	  genomför	  just	  nu	  vår	  

magisteruppsats,	  där	  vi	  valt	  att	  titta	  närmare	  på	  ambulanssjuksköterskors	  erfarenheter	  

av	  att	  använda	  snabbspår/	  fast	  track.	  	  

	  

Syftet	  med	  studien	  är	  som	  ovan	  nämnt	  att	  undersöka	  ambulanssjuksköterskors	  

upplevelser	  av	  att	  använda	  snabbspår,	  och	  kompetens	  för	  att	  kunna	  använda	  sig	  av	  

snabbspår.	  Studien	  är	  en	  kvalitativ	  intervjustudie.	  Vi	  önskar	  att	  3-‐5	  sjuksköterskor	  från	  

er	  verksamhet	  kan	  delta	  i	  studien.	  Intervjuerna	  kommer	  att	  ta	  cirka	  30	  minuter	  i	  

anspråk	  och	  kommer	  att	  spelas	  in.	  Efter	  genomförd	  intervju	  så	  kommer	  den	  att	  

transkriberas.	  Materialet	  kommer	  sedan	  att	  hanteras	  konfidentiellt	  och	  förstöras	  i	  

samband	  med	  att	  studien	  publiceras.	  Allt	  deltagande	  är	  helt	  frivilligt	  och	  de	  kan	  när	  som	  

helst	  under	  studien	  välja	  att	  hoppa	  av.	  De	  som	  deltar	  i	  studien	  skall	  ha	  erfarenhet	  från	  

arbete	  i	  ambulans	  i	  minst	  ett	  år.	  	  Sammanställningen	  kommer	  att	  ske	  under	  vintern	  

2016	  och	  kommer	  sedan	  publiceras	  i	  en	  uppsats	  från	  Umeå	  Universitet.	  	  

	  

Jag	  godkänner	  härmed	  att	  studien	  genomförs	  på	  ambulanssjukvården	  i	  …………………….	  

Namn	  teckning:	  

Namnförtydligande:	  ………………………………………………………………………………….	  

	   	   Verksamhetschef	  	  

Vid	  frågor:	  	  

Daniel	  Johansson,	  leg	  sjuksköterska	  dajo0134@student.umu.se,	  070-‐	  302	  73	  82	  

Carolihn	  Bucht,	  leg	  sjuksköterska	  anca0154@student.umu.se,	  070-‐	  573	  39	  12	  

	  

Handledare:	  

Jonas	  Alex,	  ambulansspecialistsjuksköterska,	  Dr	  Med	  Vet,	  universitetsadjunkt	  

	  Jonas.Alex@umu.se,	  072-‐	  743	  63	  75	  

Universitets	  adjunkt	  i	  omvårdnad	  ,	  Umeå	  universitet	  
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Bilaga	  3:	  Informationsbrev	  till	  informant	  

Informationsbrev	  till	  studiedeltagaren	  om	  

ambulanssjuksköterskans	  erfarenhet	  av	  att	  använda	  

snabb	  -‐	  	  spår/	  fast	  track.	  

Hej!	  

Våra	  namn	  är	  Daniel	  Johansson	  och	  Carolihn	  Bucht.	  Vi	  läser	  specialistprogrammet	  med	  

inriktning	  ambulanssjukvård	  vid	  Umeå	  universitet.	  Just	  nu	  genomför	  vi	  vår	  

magisteruppsats,	  där	  vi	  valt	  att	  undersöka	  ambulanssjuksköterskors	  erfarenheter	  av	  att	  

använda	  snabbspår/	  fast	  track.	  

	  

Vi	  tillfrågar	  nu	  ambulanssjuksköterskor	  med	  erfarenhet	  från	  arbete	  i	  ambulans	  i	  minst	  

ett	  år	  att	  delta	  i	  en	  intervjustudie.	  Allt	  deltagande	  är	  helt	  frivilligt	  du	  kan	  när	  som	  helst	  

under	  studien	  välja	  att	  hoppa	  av.	  	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  ambulanssjuksköterskans	  erfarenhet	  av	  att	  använda	  

snabbspår.	  

För	  att	  undersöka	  ambulanssjuksköterskornas	  erfarenhet	  av	  att	  använda	  snabbspår/	  

fast	  track	  har	  vi	  valt	  att	  genomföra	  en	  kvalitativ	  intervjustudie.	  Ambulanssjuksköterskor	  

från	  tre	  olika	  landsting	  i	  Sverige	  kommer	  att	  tillfrågas	  om	  att	  delta	  i	  studien.	  

Intervjuerna	  spelas	  in	  och	  tar	  cirka	  30	  minuter	  i	  anspråk.	  Efter	  genomförda	  intervjuer	  

transkriberas	  och	  analyseras	  insamlad	  data	  för	  att	  sammanställas	  under	  vintern	  2016.	  

Examensarbetet	  publiceras	  på	  Umeå	  Universitet.	  Vi	  skickar	  även	  ett	  exemplar	  av	  arbetet	  

till	  respektive	  ambulansstation	  så	  att	  studiedeltagarna	  kan	  ta	  del	  av	  resultatet.	  

Med	  vänlig	  hälsning:	  

Daniel	  Johansson,	  leg	  sjuksköterska	  dajo0134@student.umu.se,	  070-‐	  302	  73	  82	  

Carolihn	  Bucht,	  leg	  sjuksköterska	  anca0154@student.umu.se,	  070-‐	  573	  39	  12	  

	  

Handledare:	  

Jonas	  Alex,	  ambulansspecialistsjuksköterska,	  Dr	  Med	  Vet,	  universitetsadjunkt	  

	  Jonas.Alex@umu.se,	  072-‐	  743	  63	  75	  
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Bilaga	  4:	  Godkännandeblankett	  informant	  

Tillstånd	  om	  deltagande	  i	  studien	  om	  
ambulanssjuksköterskans	  erfarenheter	  av	  att	  använda	  
snabb	  spår/	  fast	  track.	  

	  
Härmed	  ger	  jag	  mitt	  tillstånd	  till	  en	  bandad	  intervju	  om	  snabbspår/	  fast	  track.	  Materialet	  
får	  användas	  för	  analys	  tillsammans	  med	  andra	  genomföra	  intervjuer.	  Materialet	  
hanteras	  konfidentiellt	  och	  förstörs	  i	  samband	  med	  att	  studien	  publiceras.	  Jag	  är	  
medveten	  om	  att	  allt	  deltagande	  är	  frivilligt	  och	  att	  jag	  när	  som	  helst	  under	  studien	  kan	  
välja	  att	  hoppa	  av	  genom	  att	  kontakta	  oss	  (se	  nedan).	  
	  

	  

Namnteckning:	  
	  

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

Namnförtydligande:	  

	  
	  ……………………………………………………	  

	  

	  
	  

Frågor	  hänvisas	  till:	  
Daniel	  Johansson,	  leg	  sjuksköterska	  dajo0134@student.umu.se,	  070-‐	  302	  73	  82	  
	  
Carolihn	  Bucht,	  leg	  sjuksköterska	  anca0154@student.umu.se,	  070-‐	  573	  39	  12	  
	  
Handledare:	  
Jonas	  Alex,	  ambulansspecialistsjuksköterska,	  Dr	  Med	  Vet,	  universitetsadjunkt	  
Jonas.Alex@umu.se,	  072-‐	  743	  63	  75	  
Universitetsadjunkt	  institutionen	  för	  omvårdnad	  
	  

 

 


