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Sammanfattning 
 
Den akuta prehospitala vården börjar ofta med ett nödsamtal. Detta, mycket komplexa samtal, är vård 
som ska vara av god kvalitet, ges på lika villkor och den som har störst behov ska ges företräde. Syftet 
med förbättringsarbetet var att genom regelbunden återkommande, strukturerad återkoppling och 
reflektion öka säkerställandet av vitala parametrar och korrekt prioritering i nödsamtalen. Syftet med 
studien var identifiera framgångs- och riskfaktorer ur SOS-operatörens perspektiv på nödsamtalet med 
fokus på säkerställande av vitala parametrar, korrekt prioritering samt sammanhanget runt ett 
nödsamtal. 
 
Genom att, under fyra månader, tillsammans med initialt 12 operatörer, individuellt reflektera över 
innehållet samtalet samt skriva ned reflektionerna medvetandegjordes operatören på innehållet i 
samtalet. Detta ledde till en ökning gällande säkerställande av vitala parametrar och korrekt 
prioritering. En innehållsanalys av reflektionerna visade att det var en framgångsfaktor att vara 
professionell och att brister i samtalsmetodiken var en stor riskfaktor. När fastställd process för samtalet 
följdes var det en framgångsfaktor likväl som det var en riskfaktor när den inte följdes. 
 
Slutsatsen blev att regelbunden avlyssning och reflektion ökar säkerställandet av vitala parametrar och 
korrekt prioritering i nödsamtalen samt att det är en framgångsfaktor att följa fastställd process för 
samtalet men att tekniskt stöd för ändamålet saknas. 
 
Nyckelord: larmcentral, samtalsavlyssning, prehospital vård, larmoperatör 
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Summary 
  

112 – what´s the emergency 
A study to identify success and risk factors in the emergency call from an improvement work to 
increase the proportion of calls in which vital parameters are secured by reflection. 
 
The purpose of the underlying improvement work was to increase the proportion of calls in which vital 
parameters are secured, and the case is given correct prioritization through regular interception and 
reflection. The purpose of the study was to identify success and risk factors from the perspective of the 
emergency call-taker on the emergency call with a focus on securing vital parameters, correct 
prioritization and the context of the emergency call.  
 
In the improvement work, 12 emergency call-takers were asked, within a period of four months, to 
individually reflected on the contents in calls and write down reflections. This was contributing to an 
increase in secured vital parameters and correct prioritization. A content analysis of the reflections 
demonstrated that it was a success factor to be professional and limitations in the call methodology was 
a risk factor. When the set process for the call was followed it was a success factor and a risk factor when 
it was not followed.  
 
The conclusion is that regular interception and reflection increase securing vital parameters and correct 
prioritization in emergency calls and that it is a success factor to follow the set process for the call, but 
that technical support for the purpose is missing.  

 
Keywords: Emergency call-center, emergency call-taker, call interception, prehospital care.  
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 

För att visa på förbättringsarbetets och studiens fokus; betydelsen av att andning och medvetande 
säkerställs i nödsamtalet inleds uppsatsen med ett fingerat ärende som kunde varit hämtat från en vanlig 
dag på larmcentralen:  
 
Samtal inkommer på nödnumret 112. Det är en kvinna som ringer. Hon säger att hennes man har 
kraftig frossa och att han verkar riktigt dålig. SOS-operatören frågar om maken är vaken och andas 
och får ett jakande svar. SOS-operatören tar reda på var de är någonstans och frågar hur länge det 
varit så här. Kvinnan säger att ”han” åkt in och ut på sjukhus ett tag, han har prostatacancer och har 
haft problem med sin kateter. Nu kommer urinen som den ska men maken är inte sig själv och sedan 
någon timma frossar han av och till så att han skakar och där emellan är han ganska svettig. Kvinnan 
säger att de har en ”öppen retur” till en avdelning på sjukhuset och de vill att han ska komma in. SOS-
operatören tilldelar ärendet prioritering 2, den näst högsta prioriteringsgraden och samtalet avslutas 
(för innebörd av olika prioriteringsgrader se bilaga 1). 
 
Det är hög belastning på ambulanssjukvården den här eftermiddagen vilket gör att ärenden med 
prioritering 2 får vänta. Efter 25 min ringer kvinnan tillbaka och frågar om ambulansen kommer 
snart. SOS-operatören säger att det är mycket att göra men att första lediga ambulans kommer. 
Operatören frågar sedan om det är någon skillnad jämfört med tidigare. Kvinnan svarar att hon 
tycker att maken är dålig men just nu frossar han i alla fall inte. Samtalet avslutas och prioritering 2 
kvarstår.  
 
Efter ytterligare 27 min ringer en SOS-sjuksköterska upp då han ser att ärendet fått vänta.  Han 
presenterar sig för hustrun och frågar sedan om han kan få prata med hjälpbehövande själv. Mannen 
kommer till luren och SOS-sjuksköterskan kan genast höra att han andas fort, På fråga säger mannen 
att det är ansträngt att andas. Han har svårt att svara adekvat på sjuksköterskans frågor men säger 
att han är mycket trött och väldigt varm. Hustrun kommer tillbaka i samtalet och bekräftar att maken 
är varm som en spis och att han yrar. SOS-sjuksköterskan tilldelar ärendet ny prioritering 1, 
ambulans tilldelas omgående och är på plats ca 1.5 timma efter att första samtalet inkommit. Mannen 
körs med blåljus till närmsta sjukhus, han förlorar medvetandet av och till i ambulansen och vårdas 
sedan på IVA med allvarlig sepsis och organsvikt under 6 dygn. 
 
I varken det första eller andra samtalet säkerställer SOS-operatören andning och medvetande 
tillfredsställande. Hade den snabba, ansträngda andningen och det påverkade medvetandet 
framkommit från början hade ärendet troligen redan då fått den högsta prioriteringen och likadant i 
andra samtalet. Då hade ambulansen kunnat vara på plats som mest en timma tidigare vilket är 
viktiga minuter vid en begynnande sepsis och kan vara skillnaden mellan liv och död. 
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1.2  SOS-centralen och nödsamtalet 

 
Figur 1. Bild över arbete och flöde av samtal vid SOS-centralen. Inspiration till bild hämtad ur 
SOS Alarms företagspresentation (2017a). 

1.2.1 Arbetet vid SOS-centralen 
Alla nödsamtal som inkommer på 112 besvaras av en SOS-operatör (Figur 1). När ärendet prioriterats 
av SOS-operatören larmar ambulansdirigent och räddningsåtgörare ut lämpliga resurser.  På plats i 
larmcentralen finns också en teamledare som är ansvarig för den minutoperativa driften lokalt. I 
samverkan larmas även andra instanser som t ex polis, sjöräddning och flygräddning men de sitter inte 
i SOS-centralen (Tabell för kontextspecifika begrepp se bilaga 1). 

 
På SOS Alarm finns drygt tusen medarbetare (SOS Alarm, u.å.) som arbetar vid femton SOS-centraler. 
Av de ca 3,5 miljoner samtal som inkommer varje år är två tredjedelar verkliga nödsamtal och av dem 
44 % vårdsamtal (Figur 2). Det krävs ingen vårdbakgrund för att arbeta som SOS-operatör men vid 
anställning genomgår alla operatörer en utbildning som bl. a innehåller vård. Varje vårdärende 
prioriteras efter Svenskt medicinskt index för larmmottagning (medicinskt index) där prioritering utgår 
från patientens symtom. Vid osäkerhet eller behov av hjälp med medicinsk rådgivning kan SOS-
operatören ta hjälp av en SOS-sjuksköterska (Stålhandske & Engerström, 2016). 
 

 
Figur 2. Antal inkommande samtal till 112 med hjälpbehov 2016 (SOS Alarm, 2017a). 
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1.2.2 Bedömning av nödsamtal 
Den akuta prehospitala vården börjar ofta med ett samtal till nödnumret 112. Även detta, mycket 
komplexa samtal, är en del av vården som ska vara av god kvalitet och på lika villkor för alla samtidigt 
som den som har störst behov ska ges företräde enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017). Enligt 
patientlagen (SFS 2014:821) ska vården vara av god kvalitet samt tillgodose patientens behov av 
trygghet, kontinuitet och säkerhet. Den ska vara jämlik, kunskapsbaserad, individanpassad och ges med 
respekt för individens specifika behov. Den ska ges i rimlig tid och ingen ska behöva vänta oskälig tid. 
 
Forskningen kring kvalitet i nödsamtalet är mycket begränsad, men när det gäller telefonrådgivning 
finns det forskning som tyder på att patienter som presenterar högrisksymtom är svårare att bedöma 
och därför oftare än andra underprioriteras (Huibers, Smith, Renaud, Giesen & Wensing, 2011).  
Författarens erfarenhet är att avvikelsehantering och samtalsavlyssning vid SOS Alarm visar på 
svårigheter att säkerställa vitala parametrar vilket leder till en risk för patienten. Samtidigt saknar 
personal som arbetar med telefonrådgivning ofta återkoppling på sina samtal och tid för reflektion 
(Leppänen, 2008 & Wahlberg, 2007). Hur larmcentraler ser ut och arbetar är olika världen över 
(Barrientos & Sainz, 2011). I vissa länder har operatörerna ett mycket styrt beslutstöd och i andra länder 
bedöms samtalen av larmoperatörer med medicinsk utbildning och erfarenhet, även om den varierar, 
och beslutstödet är mycket mindre styrt. Mellan dessa två finns en uppsjö med varianter (författarens 
anmärkning, (förf. anm.)). 

1.2.3 Strukturen i nödsamtalet 
Sedan december 2015 är mottagningen av Sveriges nödnummer nationell och under våren 2016 
implementerades ett enat arbetssätt; larmhanteringsprocessen. Processen syftar till att ge den tydliga 
struktur som är nödvändig i ett komplext och livsavgörande nödsamtal och finns tillgänglig på SOS 
Alarms intranät för varje medarbetare (SOS Alarm, u.å.).  
 

Wahlberg & Wredling (2001) visar i sin studie hur viktigt det är för patienten att bli väl bemött och att 
känna sig trygg. En god struktur ger förutsättningar för att patienten ska få rätt hjälp men också för att 
samtalen inte ska bli längre än nödvändigt så att fler kan få hjälp (Forslund, 2008). I nödsamtalet 
behöver vitala parametrar, som andning och medvetande, säkerställas för att ärendet ska kunna 
prioriteras enligt medicinskt index och patienten få rätt hjälp. Forskning kring vårdsamtal på telefon 
baseras oftast på telefonrådgivning av olika slag (Wahlberg, 2007) och är till vissa delar jämförbar med 
nödsamtalet. Wheeler, Greenberg, Mahlmeisterand & Wolfe (2015) visar att patientsäkerheten är ett 
problem vid telefonbedömning. De påpekar vidare att kvaliteten påverkas av vilket system och vilken 
struktur som används vid bedömning och att det generellt finns förbättringspotential i den struktur och 
de beslutstöd som används.  

 

1.3 Kvalitet i nödsamtalet gällande vård 

1.3.1 Kvalitet i vård och telefonbedömning 
Enligt Bergman och Klefsjö är kvalitet en produkts ”förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa 
kundernas behov och förväntningar” (s 24, 2014).  Kvalitetsutveckling är att ständigt arbeta med 
förbättringar som en naturlig del i verksamheten. Lake, Georgiou, Li, Li, Byrne, Robinson & Westbrook 
(2017) har studerat ett 20-tal rapporter från 90-talet och framåt för att få en överblick gällande kvalitet 
vid telefonbedömning. Även om inriktningen i första hand är primärvård är slutsatsen intressant: Det 
är svårt att finna svar kring kvalitet, utfall och egentliga kostnader när det gäller bedömning på telefon 
pga flera interagerande faktorer som påverkar resultatet. Även Hedmans avhandling (2016)  visar på 
komplexiteten i samtalet och då nödsamtal. Han belyser vikten av förståelse för hur operatören ställer 
frågor, hanterar risker och känslor samt ger instruktioner. Endast med hjälp av verbal kommunikation 
ska operatören ta reda på vad som hänt och göra en bedömning. Det är också viktigt att ha patientens 
perspektiv; att det är viktigt att bli väl bemött, få adekvat hjälp och känna sig trygg (Wahlberg & 
Wredling, 2001, Forslund, 2008).  

1.3.2 Kvalitet och patientsäkerhet vid SOS Alarm 
Kvalitet vid SOS Alarm är ”att tillgodose kundernas avtalade behov med hög säkerhet och god service”, 
att leverera på avtalad nivå, att ständigt förbättra verksamhetsprocesserna, att tjänsterna alltid är 
tillgängliga och pålitliga samt levereras med relevant kompetens och i enlighet med SOS Alarms 
värderingar (SOS Alarm, 2017b).  ”En god vård kännetecknas av att den är kunskapsbaserad och 
ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. En hög patientsäkerhet 
kännetecknas av att patienten och personalen är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god 
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patientsäkerhetskultur och att vård-skador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande 
förhållningssätt.”(SOS Alarm, 2017c). Genomgång av anmälningsfall mellan 1991 och 2000 visade på 
faktorer som lett till bristande kvalitet i samtalen. Dessa var t ex andrahandsuppgifter, bristfälliga 
intervjuer, otillräckliga kunskaper samt språksvårigheter (Wahlberg 2007).  Andra riskmoment i 
samtalen var om den som ringer är påverkad av alkohol eller droger, att det inkommer ett nytt samtal i 
pågående ärende eller om den som ringer in låter mycket lugn pga. en akut krisreaktion i en mycket svår 
händelse (Ståhlhandske & Engerström, 2016).   

 

1.4 Reflektion som verktyg för utveckling  

1.4.1 Reflektionens betydelse (i en lärande organisation) 
I enlighet med SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten samt 
skapa förutsättningar för medarbetarna att delta i förbättringsarbete. Senge (2006) belyser 
systemtänkandet när han skriver om lärande organisationer. Grunden är att se helheter och samband 
mellan olika processer och företeelser. För att förstå helheten måste man förstå att alla system är cirklar 
av påverkan, varje individ måste växa och lära. Återkoppling ger stabilitet på vägen mot målet. Men 
eftersom konsekvenserna av en handling ibland dröjer är det viktigt att hitta åtgärder som ger långsiktig 
effekt. Först då kan varje individ vara aktiv och påverka sin verklighet. Här finns likheter med Seddon 
(2008) som beskriver hur expertis utvecklas. Traditionellt uppnås resultat genom att styra med rutiner 
och beslutstöd. Men för att uppnå målen behöver de som möter patienten också utveckla en expertis för 
att kunna identifiera och ta hand om patientens varierande behov och önskemål. Expertisen utvecklas 
genom att varje individ har ansvar för det de ska uppnå och på så sätt för sin egen utveckling (Seddon, 
2008).  
 
Reflektion är ett medvetet och viljestyrt sätt att tänka; systematiskt och noggrant. Om vi inte reflekterar 
är sannolikheten stor att vi drar förhastade slutsatser. Reflektion är viktigt för att kunna lära av 
erfarenhet eftersom en erfarenhet i sig inte självklart bidrar till lärande. När erfarenhet och reflektion 
samspelar sker utveckling och lärande (Pettersson, 2015). I en nyligen utgiven översikt visar Anseel 
(2017) på att återkoppling och reflektion har stor betydelse för att förbättra hur man lär, tar till sig det 
man lär, på resultatet och på individens välmående. Att aktivt analysera sina handlingar och dess 
konsekvenser har visat sig vara en nyckelfaktor till utveckling och ökad prestation både för individen 
och i lagarbete oavsett profession och arbetsplats. Beroende på vad syftet med reflektionen är kan 
modellen variera. Gemensamt, oberoende av modell, är systematiken i de olika momenten; 
medvetandegöra, identifiera och beskriva, analysera, syntetisera och värdera. Kontexten har stort 
inflytande på sättet att tänka och handla och därmed också lärandet (Pettersson, 2015). På så sätt är 
reflektion en del i att skapa en lärande organisation som enligt Örtenblad (2009) beskrivs bl. a som en 
organisation där alla lär, har en lärande omgivning samt är flexibel och anpassar sig till förändring. 
 

1.4.2 Återkoppling och reflektion vid SOS Alarm 
Alla samtal som inkommer till SOS Alarm spelas in. För samtalsavlyssning finns en mall, länkad till 
samtalet, så att den som lyssnar kan fylla i om samtalet är korrekt hanterat. Här ingår bl. a om andning 
och medvetande säkerställs samt att ärendet prioriterats efter medicinskt index. Data från de avlyssnade 
samtalen samlas i en statistikdatabas. Varje operatör ska enligt rutin avlyssnas på tre samtal varje 
månad. Återkoppling ges vid medarbetarsamtal en till två gånger per år och uppföljning görs om den 
som lyssnar anser att det finns ett ytterligare behov (förf. anm.). Operatörerna kan även lyssna på sina 
samtal vid sin arbetsplats men upplever att de saknar tid och struktur för att lyssna tillbaka och 
reflektera eftersom fokus ligger på att hjälpa nästa patient. Personal som arbetar med telefonrådgivning 
saknar ofta återkoppling på sina samtal och tid för reflektion (Leppänen, 2008, Wahlberg, 2007). Detta 
trots att reflektion anses mycket viktigt för den egna lärandeprocessen (Berglund & Ekebergh, 2015).  
 
Sammanfattningsvis finns de tekniska möjligheterna för både SOS-operatören och närmaste chef att 
lära av tidigare samtal. Regelbunden samtalsavlyssning görs av närmaste chef, men mycket lite tid 
avsätts för samtalsuppföljning och reflektion tillsammans med operatören. Det finns brister i samtalen 
när det gäller säkerställandet av vitala parametrar som i stor utsträckning påverkar vården av 
hjälpbehövande men i dagsläget arbetas endast i liten utsträckning med att lära av tidigare samtal för 
att förbättra innehållet i samtalet och då i synnerhet säkerställandet av vitala parametrar (förf. anm.). 
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1.5 Förbättringsvetenskap  

 
Reflektion är viktigt för att lära av erfarenhet. När erfarenhet och reflektion samspelar sker utveckling 
och lärande. Detta sätt att tänka används också inom området förbättringsvetenskap. 
Förbättringsvetenskap är ett förhållandevis ungt kunskapsområde med mål att skapa värde för patienter 
och brukare (Pettersson 2015). Förändring och är inte enkelt, även de enklaste system kan visa sig vara 
komplexa vid försök till förändring. Det är därför viktigt att allt förbättringsarbete har ett tydligt mål, 
att det går att visa att om förändringen är en förbättring samt vilka förändringar som kan leda till 
förbättring(Langley, 2009).  
 

 
 
Figur 3. Nolans förbättringsmodell utvecklad vid The Institute for Health Care Improvement 
(Institutet för förbättring inom hälsa och omvårdnad) (USA) som mynnar ut i PDSA-cykeln för 
att testa om en förändring är en förbättring (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007). 
 
Inom förbättringskunskapen finns en rad metoder och strukturerade arbetssätt. När ett 
förbättringsarbete identifierats kan Nolans modell (figur 3) användas för att bestämma vilken 
förändring som ska göras och vilka mått som är lämpliga. Dessa testas i liten skala och resultat samlas 
in för att analyseras. Det kan sägas vara första varvet i PDSA-cykeln som i sin tur är en 
problemlösningsmetod bestående av fyra faser för att planera, göra, studera och lära. Efter analys 
planeras förändringar innan andra varvet i cykeln. Det blir en lärandeprocess och ett sätt att i arbetet 
ständigt analysera och utifrån det utveckla. (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007).  
 

2. Syfte 

2.1 Syftet med förbättringsarbetet 

Övergripande syfte 
Förbättringsarbetets övergripande syfte var att förbättra innehållet i nödsamtalet för att hjälpbehövande 
ska ha möjlighet att få rätt vård. 
 

Specifikt syfte 
Syftet med förbättringsarbetet var att genom regelbunden återkommande, strukturerad återkoppling 
och reflektion av utförda samtal öka säkerställandet av vitala parametrar och korrekt prioritering i 
nödsamtalen när de handläggs vid utvald SOS Central.  Målen med förbättringsarbetet som skulle vara 
uppnådda i mars 2018 var att, andning och medvetande säkerställdes i alla avlyssnade samtal, samt att 
prioriteringen bedömdes korrekt. 

2.2 Syftet med studien  

Syftet med studien var att undersöka risk- och framgångsfaktorer ur SOS-operatörens perspektiv på 
hantering av nödsamtalet, med fokus på säkerställande av vitala parametrar, korrekt prioritering samt 
sammanhanget runt ett nödsamtal. 
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3. Material och metod 

3.1 Kontext 

För att synliggöra systemet gjordes en kartläggning av microsystemet kring nödsamtalet enligt 5-
Pmodellen (Nelson et al, 2007). 5-p visar en nulägesbild och utgår från författarens och projektgruppens 
upplevelser. 

3.1.1 Verksamhetens syfte (Purpose) 
SOS Alarms vision är ett tryggare Sverige för alla och missionen är att vara navet som skapar säkerhet 
och trygghet (SOS Alarm, 2017a). Detta uppnås genom att arbeta med gemensamma värderingar vilka 
är en kombination av att vara professionell och empatisk samt ansvarstagande och samverkande (SOS 
Alarm, 2016).  

3.1.2 Hjälpsökande (Patients) 
Belastningen på nödnumret skiftar över tid. De hjälpsökande är unga som gamla, ur alla 
samhällsklasser, hjälpbehövande själv, anhöriga eller andra människor i den hjälpbehövandes närhet. 
Vid samtal till 112 är den som ringer anonym. Samtalen gäller allt från livshotande situationer med 
många inblandade till situationer där inget vårdbehov finns (figur 2). Oavsett utfall är det av stor vikt 
att samspelet fungerar och att besluten tas i samråd för känslan av delaktighet.  

3.1.3 Medarbetare (People) 
Den första kontakten i nödsamtalet är en SOS-operatör. Dessa har skiftande bakgrund, erfarenhet, 
kompetens och ålder. En operatör kan ha flera olika funktioner (Figur 1, bilaga 1). En SOS-operatör som 
endast hanterar nödsamtal tar emot ca 1500 samtal på en månad medan en teamledare besvarar ett 50-
tal. Gemensamt är att de har minst gymnasieutbildning och fem års arbetslivserfarenhet. För att bli SOS-
operatör genomgår man en grundutbildning som till stor del består av praktiska övningar samt att svara 
på samtal under handledning. Vid utvald SOS-central arbetar ett hundratal personer i de olika rollerna. 
För SOS-operatörer och sjuksköterskor finns möjlighet att delta i både små och stora 
utvecklingsarbeten.  

3.1.4 Processer 
2015 infördes nationell gemensam mottagning för samtal inkommande på 112 och i samband med det 
en enad process för innehåll och flöde i samtalet: larmhanteringsprocessen. Samtalet inleds med frasen 
”SOS 112- vad har inträffat” och sedan säkerställs adressen och vitala parametrar. Fortsättningsvis ställs 
frågor för att prioritera enligt medicinskt index. Författarens erfarenhet är att i en stor del av de 
avvikelser som gäller felprioritering säkerställs inte vitala parametrar tillfredsställande. Varje 
medarbetare avlyssnas normalt på tre samtal per månad av närmaste chef och återkoppling ges en eller 
två gånger om året vid medarbetarsamtal. I en mall som är länkad till samtalet fyller den som lyssnar i 
om de olika stegen i processen utförs och hur de utförs, t ex om medvetande säkerställs och i så fall i 
vilken utsträckning. I samtalsavlyssningsmallen finns också möjlighet att öppna upp definitionerna, för 
vad som anses korrekt, i varje steg. Data från mallen förs sedan automatiskt över till en statistikdatabas 
där man kan se resultatet per steg i processen på både individ- och gruppnivå. 

3.1.5 Mönster (Patterns) 
Det finns mönster i vilka samtal som inkommer vid en viss tid på dygnet, i veckan och på året. Som 
exempel är det tidigt på morgonen vanligt med bröstsmärtor och från lunch märks oftast ett ökat antal 
samtal. Kvälls- och nattetid är det fler som behöver prata. Vid lönehelger och högtider är det fler alkohol- 
och drogrelaterade händelser. I avtalet med staten regleras medelsvarstiden på ett 112-samtal till 8 
sekunder. Att svara fort och mycket leder in på ytterligare ett återkommande mönster; stress. Att inte 
veta vad man möter i nästa samtal kan vara en stress i sig detta i kombination med hög belastning över 
tid kan öka den upplevelsen. 
 

3.2 Metod för förbättringsarbetet 

Förbättringsarbetet har inspirerats av aktionsforskning och författaren är en del av den grupp som 
arbetar med förbättringsarbetet som också studeras. Aktionsforskning har som mål att förbättra och 
engagera. Det är viktigt att de som ska utföra förändringen får vara aktiva och engagerade i hela arbetet. 
Begränsningar som behöver tas hänsyn till är att forskaren kan ha svårigheter i att hålla sig neutral och 
objektiv eftersom denne har en förförståelse för verksamheten (Meyer, 2001).  
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Förbättringsarbetet utgår från det gap som finns när det gäller vikten av att säkerställa av vitala 
parametrar i nödsamtalen gällande vård och följsamheten till processen. Det var dock svårt att 
säkerställa hjälpsökandes inflytande i förbättringsarbetet då de är anonyma vid nödsamtalet. 
Ledningsgruppen vid författarens arbetsplats tog beslut i april 2017 om att genomföra 
förändringsarbetet och projektgruppen var författaren tillsammans med två gruppchefskollegor. 

3.2.1 Nuläge 
Vid en workshop med projektgruppen användes fiskbensdiagram (Figur 4) (Nelson et al, 2007) för att 
synliggöra orsaker till att medvetande och andning inte säkerställs.  

 
Figur 4. Fiskbensdiagram; en kartläggning av tänkbara orsaker till att vitala parametrar inte 
säkerställs tillfredställande i nödsamtalet. 
 
Orsakerna visade sig vara samtalsinnehåll och struktur samt att operatörerna av olika anledningar sällan 
lyssnade på och reflekterade över sina samtal. Enligt Nolans förbättringsmodell (Figur 5) ville gruppen 
åstadkomma att SOS-operatören alltid säkerställer vitala parametrar i nödsamtalet. Då SOS-
operatörens enda verktyg är röst, öron och samtal måste denne veta om patienten är vid medvetande 
eller inte samt hur patienten andas för att ha ett utgångsläge för sin prioritering av ärendet 
(Ståhlhandske & Engerström, 2016). Genom att mäta förändringen i procent av samtalen där 
medvetande och andning säkerställs samt en korrekt prioritering görs efter reflektion i förhållande till 
tidigare över tid, syns om förändringen leder till förbättring. Den förbättring som ansågs kunna ha 
påverkan utifrån orsakerna i (Figur 4) var en mer regelbunden samtalsuppföljning och reflektion 
tillsammans med närmaste chef. 
 
 

 
Figur 5. Nolans förbättringsmodell med projektets tänkta mål, mått och idéer. 
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3.2.2 Urval 
Samtalsuppföljning gjordes av tre chefer som vardera avlyssnade 4 av sina SOS-operatörer(12 
operatörer sammanlagt). Urvalet var strategiskt och första urvalskriteriet för deltagande SOS-
operatörerna var att de i den roll de svarade på 112 förväntades vara ett föredöme i hanteringen av 
samtalen. Därför valdes rollerna 112-mottagare (har alltid rollen att svara på 112), handledare (lär nya 
operatörer hantera 112) samt teamledare (som leder trafikrummet dygnet runt).  Det fanns 24 
operatörer som kunde ingå; åtta som endast har rollen 112, åtta handledare samt åtta teamledare. De 
som i första skedet föll bort var tre där osäkerhet fanns om de skulle vara kvar på arbetsplatsen under 
hela projektet. För att kunna genomföra hela projektet föll även tre bort av andra skäl som skulle göra 
samtalsavlyssning omöjlig. Av de som sedan var kvar valdes fyra kandidater per funktion med 
urvalskriterierna att de skulle vara i olika åldrar, av olika kön och med olika lång erfarenhet.  
 
Kandidaterna tillfrågades om de ville vara med i projektet. De informerades om syftet och om 
planeringen, men också om tidsåtgång samt att det för kollegor och chefer skulle vara svårt att vara 
anonym eftersom urvalet är litet och det är av vikt att resultatet både på grupp och individnivå (även om 
det presenteras med alias) kan presenteras för alla medarbetare på centralen. Samtliga var positiva till 
att delta 
 
 

 
 
Figur 6. Gibbs reflektionscykel anpassad till reflektion av 112-samtal för SOS-operatör (fritt 
efter Pettersson, 2015 & Jasper, 2017). 
 
Tre till fem samtal per operatör avlyssnades utifrån den mall som används nationellt för att generera 
data till statistikverktyget. Förutom att operatörerna har olika lång erfarenhet är de i olika åldrar. 
Cheferna har precis som operatörerna olika erfarenhet och kompetens. Samtalsavlyssning skedde i 
samma utsträckning som tidigare, dvs. minst 3 samtal per månad och operatör. Då fokus i 
förbättringsarbetet låg på vilken effekt återkoppling och reflektion kunde ge, valdes att ägna mer tid åt 
dessa istället för att lyssna på fler samtal. De samtal som avlyssnades kunde infalla på vilken som helst 
av de dagar som operatören arbetat gällande månad. Kriterierna var att det var ett vårdsamtal samt att 
det var det första samtalet i ärendet med handläggning av operatören från början till slut. Kriterierna 
var de samma för det samtal som användes för samtalsuppföljningen och reflektionen med operatören. 
För att styra och kunna följa upp det som framkom under reflektionen utarbetades ett reflektionsark (se 
bilaga 2) med utgångsläge i Gibbs reflektionscykel (figur 6) (Pettersson, 2015 & Jasper, 2017). Frågorna 
var delvis egenkonstruerade för att göra dem så öppna som möjligt men inom ramen för syftet. Den 
första reflektionen planerades att utföras i november med avlyssning av samtal som ägt rum under 
oktober. Dock blev denna framskjuten till december pga. förändringar i ledningsgruppen vilket ledde 
till mycket hög arbetsbelastning och upplevd tidsbrist.  
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3.2.3 Mätningar 
Kvantitativa data när det gäller säkerställande av andning och medvetandes samt korrekt prioritering 
är hämtade ur en för hela SOS Alarm gemensam statistikdatabas. All data från de samtal som bedöms 
finns i denna statistikdatabas och hämtades per individ och grupp, och under studien månad för månad, 
att jämföra med baslinjen som visar alla operatörer vid vald SOS central under 2017 (Figur 9). Förutom 
de mätningar som ingår i förbättringsarbetet har balanserade mått tagits fram genom att använda 
värdekompassen som verktyg för att skapa ett värde för patienten och den se förändring som ger 
förbättring ur flera perspektiv (Nelson et al, 2007 & Region Jönköpings län, 1997) (Figur 7). 
 

 
 
Figur 7. Balanserade mått för projektet utifrån värdekompassen (Nelson et al, 2007 & Region 
Jönköpings län, 1997) 
 

3.3 Metod för studien 

Metoden för studien är etnografisk och en inifrån deltagande observation. Denna metod karaktäriseras 
enligt Gobo (2008) av att forskaren har en relation till deltagarna och är en del av deras naturliga miljö 
med syfte att observera deltagarnas beteende över tid när det gäller hur vardagliga rutiner utförs för att 
förstå orsaken till olika handlingar och hur dessa kan påverkas.  Etnografiska forskningsmetoder kan 
vara svårdefinierade men enligt Hedman (2016) är det snarare ett sätt att se, lyssna och tänka när det 
gäller sociala fenomen och hur dessa analyseras än en enskild teknik. Vanligen vill forskning ta reda på 
vad och hur. Hedman (2016) beskriver att etnografins ”varför” dessutom ger förutsättningar för att göra 
bredare upptäckter i strukturen och detaljerna som ligger bakom ett visst beteende, vilket låg i linje med 
studiens syfte. 
 
Generaliserbarheten i en etnografisk studie beror främst på i vilket syfte den utförs och den ökar om 
forskaren kan förklara betydelsen av resultatet i relation till en annan kultur alternativt övertygelser i 
den egna kulturen. Vid studier av kulturer och handlingar kan dock de verktyg som används mycket 
sällan vara neutrala, och forskarens relation till deltagarna gör att redogörelsen alltid blir, mer eller 
mindre, partisk. Detta är en anledning till att etnografiska studiers objektivitet generellt ifrågasätts. Med 
tanke på detta kan det vara svårt att upprepa studien för att validera resultatet och därför kan även 
reliabiliteten ibland anses som svag i etnografiska studier. Detta ska värderas mot att forskaren genom 
metoden kan få en omfattande och djup förståelse för händelser på ett sätt som är svårt om denne inte 
är en del av gruppen (Denscombe, 2014). I studien ansågs omfattningen och djupet vara av stor vikt. 
Förståelsen för komplexiteten både i samtalet, men också för verksamheten, var av vikt för att hitta 
sammanhang i studiens innehållsanalys. 
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Projektet pågick under 4 månader med en samtalsavlyssning, återkoppling och reflektion per månad 
och operatör. Vid reflektionstillfällena fick de avlyssnade operatörerna skriva ned sina reflektioner i den 
reflektionsmall (se bilaga 2) som utarbetades utifrån Gibbs reflektionscykel (Figur 6). En 
dokumentanalys (innehållsanalys) gjordes av de ifyllda reflektionsmallarna.  Den deduktiva, kvalitativa 
innehållsanalysen som undersöker bakomliggande teman i de analyserade dokumenten är inspirerad av 
Bryman(2015) trots att kvalitativ forskning enligt honom ofta är induktivt inriktad. Den deduktiva 
strategin innebär att en viss teori används för att förstå en eller flera aspekter av verkligheten (Bryman, 
2015). I detta fall var den bakomliggande teorin författarens och projektgruppens egen programteori att 
det i varje samtal finns framgångs- och riskfaktorer. 
 
Utgångspunkten var att identifiera risk- och framgångsfaktorer utifrån varje reflektionstillfälle och 
sedan över helheten. Efter varje reflektion lästes materialet ett flertal gånger. Svaren från reflektionens 
delmoment (bilaga 2) utgjorde domänerna i analysen. Varje reflektion (ibland gjordes flera av en 
operatör per delmoment) skrevs ned på en post it och placerades under överskriften framgångsfaktorer 
eller riskfaktorer. Sedan sammanställdes olika mönster (och post it samlades i grupper) utifrån 
bakgrunden till framgångs- eller riskfaktorn i underkategorier t ex utifrån frågor som individ, grupp 
eller organisation? Dessa bildade sedan kategorier (en ny post it med kategorin för gruppen) utifrån 
frågan ”hur skulle detta benämnas i befintlig kultur?”. Slutligen mynnade detta ut i teman utifrån 
gemensamma och för operatörerna kända nämnare.  
 
Kvalitativa data samlades också in vid en mindre fältstudie. Två SOS-operatörer observerades under ett 
par timmar när de svarade på nödsamtal, två timmar per tillfälle och fältanteckningar gjordes. Ett aktivt 
val gjordes att inte informera om att observationen pågick för att inte påverka den naturliga miljön. Båda 
observationerna utfördes på vardagar, en mellan kl.10-12 och den andra kl.18-20. Vid den första fanns 
det fyra SOS-operatörer som endast svarade på nödsamtal i lokalen samt två handledare och tre elever. 
Det fanns också två räddningsåtgörare, fyra ambulansdirigenter och en teamledare. Två chefer som har 
sitt kontor i anslutning till SOS-centralen var på plats liksom personal hos de två samverkansparter som 
SOS delar lokal med. Under observationen kom och gick även externa medlyssnare och hantverkare. 
Observatören är inte inräknad. Vid den andra observationen fanns det tre SOS-operatörer som endast 
svarade på nödsamtal i lokalen, samt två räddningsåtgörare, tre ambulansdirigenter och en teamledare. 
Även personal hos de samverkansparter som SOS delar lokal med fanns på plats. Observatören är inte 
inräknad.  Analys gjordes av fältanteckningarna genom att leta handlingsmönster, vilket följdes av en 
öppen kodning för att definiera underkategorier så att innebörden kunde jämföras (Gobo, 2008). Denna 
gjordes efter tredjesamtalsavlyssningen (i PDSA-hjulets analysfas) då det framkom att inte bara 
samtalets komplexitet påverkar innehållet och kvaliteten utan även de saker som händer runt omkring. 
 

3.4 Etiska överväganden 

En etisk egengranskning är gjord utifrån hälsohögskolans anvisningar. Studien syftar inte till 
vetenskaplig publicering och är inte heller en del av ett större projekt som leds av forskare. Studien görs 
av ett förbättringsarbete och är en del i det dagliga arbetet vid SOS Alarm som faller under HSL (1982). 
Inga patienter ingick direkt i förbättringsarbete eller studie. Samtal avlyssnades i efterhand på samma 
sätt som i det dagliga arbetet både för projektgruppen och SOS-operatörerna. Vid samtal till Sveriges 
nödnummer är du anonym och samtalen avlyssnades i efterhand. Inringare och hjälpbehövande har inte 
informerats om att deras samtal ingår. Men deltagarna har samtliga vid anställning skrivit på sekretess 
för att skydda patienten och denna gäller även i förbättringsarbetet och studien då det är en del av 
arbetet vid SOS Alarm. Vilka samtal som har granskats och avlyssnats är sökbart i statistikverktyget hos 
SOS Alarm kopplat till deltagarna men redovisas inte i förbättringsarbete eller studie. Inte heller några 
patientuppgifter redovisas. Då studien är en etnografisk inifrån deltagande observation har etiska 
överväganden gjorts (Gobo, 2008). Deltagarna informerades inför arbetet om att resultatet skulle följas 
över tid både individuellt och för gruppen. De informerades också om att det inte var konfidentiellt vilka 
som deltog. Resultatet visas för arbetsgruppen och arbetsplatsen och även om namn inte anges så är det 
möjligt att kollegorna kan se vem som är vem. Ur etiskt perspektiv är det viktigt att deltagarna är 
medvetna om syftet med studien så de vet vad de samtycker till (Gobo, 2008). Grunden till att vilja 
förbättra kvaliteten i nödsamtalen, genom den erfarenhet och reflektion som nämns ovan är en naturlig 
del av varje medarbetares vardag då de ligger nära SOS Alarms värdeord; professionell och empatisk, 
ansvarstagande och samverkande(SOS Alarm 2016). 
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4. Resultat 

4.1 Resultat förbättringsarbete 

4.1.1 Att använda reflektion som metod för förbättring  

 
Figur 8. Förbättringsarbetets PDSA-ramp där mall för samtalsuppföljning och reflektion 
utvecklas under projektet samtidigt som relevanta mätningar följs för att kunna mäta 
förändringen när det gäller säkerställandet av vitala parametrar och korrekt prioritering. 
 

Nedan presenteras förändringar under arbetets gång (PDSA-cykler) samt resultatet av 
förbättringsarbetets huvudmätning. De balanserade måtten följs upp med olika regelbundet, (vecko- 
eller månadsvis). Resultaten redovisas dock inte i denna uppsats dels då det skulle ta stort utrymme 
men också för att de även mäter andra pågående förbättringsarbeten. 

 

PDSA 1 
I november säkerställdes andning i 69%, medvetande i 77% och ärendet var korrekt prioriterat i 85% av 
samtalen. En mall för reflektion (bilaga 2) utarbetades och användes vid samtalsuppföljning med 
operatörerna. Vid första avlyssningen reflekterade operatörerna framför allt över om de följde 
larmhanteringsprocessen eller inte och över strukturen i samtalet. Det framkom att när strukturen i 
processen följdes säkerställdes också vitala parametrar i större utsträckning. När processen inte följdes 
verkade det svårare att hålla strukturen i samtalet vilket ofta innebar att operatören frågade om 
hjälpsökande var vaken och andades men inte kom till att kontrollera hur medvetandegrad och andning 
var. Reflektionen visade på flera tänkbara orsaker till att larmhanteringsprocessen inte följdes och att 
det var svårt att hålla en struktur. Anledningar som uppgavs var att operatören hade svårt att avbryta 
och styra samtalet tillbaka till det som var relevant för stunden eller för att komma tillbaka till 
processens struktur men också vid andrahandsuppgifter när operatören inte talade med patienten själv. 
  

PDSA 2 
En viss förbättring gällande säkerställande av andning och medvetande noterades inför andra 
avlyssningen (Figur 9). I januari säkerställdes andning i 73%, medvetande i 93% och prioriteringen 
bedömdes korrekt i 83% av ärendena. Dock visade det sig, trots fastställda definitioner i 
avlyssningsmallen, svårt att göra likvärdiga bedömningar. En dialog fördes vid ett projektgruppsmöte 
kring hur bedömningen gjorts.  Särskilt svårt var bedömningen kring hur andning säkerställdes om inte 
operatören talade direkt med patienten. Efter denna dialog var de chefer som deltog överens om 
tolkningen av definitionerna.  Även reflektionsarket utvärderades. Flera av operatörerna hade svårt att 
förstå skillnaden på frågorna: ”vad var bra med samtalet” och ”vad gjorde jag”. Några hade inte kunnat 
svara på den andra och ytterligare några hade skrivit samma som på den första trots att den chef som 
var med under reflektionen försökte förklara vikten av vad operatören gjorde ur ett djupare perspektiv 
för att det skulle få långsiktigt resultat. Efter övervägande togs beslut om att behålla frågorna då de rätt 
använda ansågs bidra till den reflektion som gruppen var ute efter. Tänkbar orsak till svårigheterna var 
ovanan att reflektera över sina samtal.  
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PDSA 3 
Inför tredje avlyssningen hade ytterligare förbättringar skett; i februari säkerställdes andning i 81%, 
medvetande i 92% och ärendet prioriterades korrekt i 93% av samtalen (figur 9).  Inför tredje 
avlyssningen avslutade två operatörer sin tjänst och gruppen bestod nu av 3+3+4. Men eftersom 
förbättringsidén bygger på förändring över tid ansågs att det var viktigt att fortsätta följa varje individ, 
även om de var färre än tänkt. Dessutom slutade två av cheferna i ledningsgruppen vilket påverkade 
projektgruppens kapacitet. Återigen utvärderades reflektionsmallen och det visade sig att alla utom två 
använt alla fält vid reflektion och att det i de fälten som tidigare angetts svåra att använda, nu användes 
till en något djupare reflektion. Beslut togs därför om att inte göra några förändringar i mallen utan 
fortsätta reflektionen som tidigare.  
 
Ett återkommande ord i reflektionen, kring det som var bra, var ”lugn”. Det operatörerna gjorde för att 
få ett lugnt samtal var att styra samtalet, att ha tålamod, sänka både röst och hastighet men också att 
bekräfta det som inringaren sa. För att undvika att det negativa upprepades fanns återkommande ”att 
inte låta mig störas av det som distraherar runt omkring” och att hitta ett sätt att inte glömma viktiga 
delar och att följa processen som att t ex göra en fusklapp att ha framför sig på bordet. Vid avlyssning 
framkom upprepat att det fanns en påverkan på samtalet av saker ”runt omkring”. Därför togs beslut 
om att observera några av operatörerna under arbetet för att se om det fanns speciella saker som 
påverkade operatören i arbetet och därmed också möjligheten att säkerställa vitala parametrar och göra 
en korrekt prioritering. Projektgruppen var nyfiken på hur omgivningen påverkar operatören under ett 
arbetspass för fortsatt arbete med att förbättra samtalen och innehållet i dessa. 
 
Vid sista avlyssningen i mars kunde konstateras att målet på 100% inte nåtts men att alla tre 
mätningarna höll sig på en jämn nivå. Andning säkerställdes i 82%, medvetande i 93% och 
prioriteringen bedömdes korrekt 93% av ärendena (figur 9). 
 
 
 

 
Figur 9. Säkerställande av vitala parametrar samt korrekt prioritering i % av avlyssnade samtal 
vid aktuell SOS-central 2017-2018.  Mätning baserad på 3-5 samtal per avlyssnad operatör. 
Baslinje innan start av reflektion på samtliga operatörer vid vald SOS-central och efter start av 
reflektion på de initialt 12 operatörer som deltog i projektet under dec och jan samt på de 10 
kvarvarande under feb och mars. 
 

4.2 Resultat studie 

Nedan följer resultatet av den dokument-/innehållsanalys som gjordes av operatörernas anteckningar i 
utarbetad mall (bilaga 2) under reflektion. Vid första reflektionstillfället var den nedskrivna reflektionen 
till stor del i korta stolpar men för varje reflektion blev de både längre fler och djupare. 
Underkategorierna visas i tabellen för att visa på hur metoden använts praktiskt och då de ur 
etnografiskt perspektiv ger en djupare inblick i bakgrunden till framgångs- och riskfaktorerna. 
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Tabell 1. Innehållsanalys framgångs- och riskfaktorer i nödsamtalet som lyfts fram under 
reflektion. Fet text är de underkategorier som var vanligast förekommande. 
  

 
 
 

4.2.1 Framgångsfaktorer i nödsamtalet 
 

Att vara professionell 

 
Lyssnar 
Operatörerna återkom vid reflektionen till hur viktigt det är att lyssna aktivt så att den som ringer känner 
att operatören är närvarande. Det handlade om att vara inlyssnande och empatisk så att inringaren 
kände sig tagen på allvar. Att lyssna kunde också vara att höra det som sägs mellan raderna och ställa 
rätt följdfrågor. I ett annat samtal var det som hördes i bakgrunden avgörande för att hjälpbehövande 
skulle kunna få rätt hjälp. Det beskrevs som viktigt att behålla lugnet. En operatör sa att hon själv kunde 
höra, och kom ihåg att hon medvetet sänkte röstläget och hastigheten för att hjälpa sig själv att behålla 
lugnet och få inringaren att bli lugnare. För att inringaren ska känna sig tagen på allvar reflekterades 
över vikten att hålla fokus, på patienten och på anledningen till samtalet. Att vara fokuserad gjorde att 
inringaren kände att operatören var närvarande. Fokus innebar att kunna bortse från det runtomkring 
som störde, men också att få inringaren att fokusera kring det som för stunden var viktigast. 
 
 
Att låta professionell 
Operatörerna beskrev att de kände sig professionella när de bekräftade det inringaren sa och behovet av 
hjälp innan de ställde följdfrågor eller styrde inringaren till åtgärder. Det kunde vara att bekräfta 
inringaren och uppmuntra till åtgärder som att t ex lägga i stabilt sidoläge. Vidare nämndes vikten av 
att informera inringaren om vad som händer under samtalet som att en kollega larmar ambulansen 
samtidigt som inringaren pratar med operatören eller att tala om att hjälp är på väg.  Vissa delar i att 
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vara professionell som att lyssna och styra samtalet var konkreta och enkla att beskriva. När det kom till 
att beskriva vad det var som gjorde att man beskrev sig som lyssnande var det mer abstrakt och svårt att 
beskriva. Vid första avlyssningen beskrev ingen dessa abstrakta delar. Vid tredje och fjärde avlyssningen 
gjordes en djupare reflektion både till orsakerna men också med förslag på hur och vad som skulle göras 
i nästa samtal för att operatören skulle upplevas som lyssnande och professionell.  
 
Bemötande 
Alla operatörer beskrev att det var en fördel med gott bemötande men hade svårt att beskriva vad det 
är. Någon beskrev det som att möta inringaren där den är och återkom till att vara lyssnande, en annan 
som att vara empatisk och behandla alla lika men det kunde också vara att inte låta föregående samtal 
färga nästa. Flera reflekterade över att de kunde avbryta inringaren frekvent och styra samtalet men 
eftersom de höll den röda tråden mot att hjälp skulle komma kändes det inte otrevligt att avbryta. Gott 
bemötande kunde vara att vara trygg i samtalet och dela med sig av den tryggheten till inringaren. Det 
var svårt att beskriva vad tryggheten bestod i men det framkom t ex att man använde stödljud och att 
det inte blev tyst i samtalet, samt att man behöll lugnet.  
 

 

Att följa larmhanteringsprocessen 
 
Säkerställa vitala parametrar 
Vid första reflektionen var det endast ett fåtal operatörer som säkerställde andning och medvetande. 
Men samtliga som gjorde det såg det som en framgångsfaktor i samtalet. I senare reflektioner kring 
vitala parametrar handlade det om att ta reda på mer, än om patienten andades – hur det såg ut, kändes, 
lät osv. Samma gällde medvetandegrad. Följdfrågor om patienten verkade trött eller förvirrad och hur 
länge det hade varit så, sågs som nödvändigt för att kunna gå vidare i intervjun.  Här framkom att en 
framgångsfaktor var att prata med patienten själv. Då kunde operatören på ett helt annat sätt höra om 
andningen lät påverkad eller patienten hade svårt att tala hela meningar. Samma gällde medvetande; 
det gick att höra att patienten var trött, hade ont eller verkade förvirrad.  
 
Använda befintligt stöd 
Flera operatörer upplevde det som positivt att använda dokumentationen, som sker enligt SBAR, som 
stöd för att säkerställa vitala parametrar enligt larmhanteringsprocessen. (SBAR är ett vedertaget sätt 
för kommunikationsöverföring där S = Situation, B= Bakgrund, A= Aktuellt tillstånd och R= 
Rekommendation). SBAR underlättade dokumentationen så att SOS-sjuksköterskan eller 
ambulanspersonalen kunde bilda sig en uppfattning om vad som hänt. När både vad som hänt och vitala 
parametrar säkerställts kunde relevanta följdfrågor ställas och ärendet prioriteras efter symtom vilket 
operatörerna upplevde som mycket positivt både för samtalet och utfallet.  
 
Operatörerna hade olika struktur för hur de skulle komma ihåg hur ärendet skulle hanteras. De var eniga 
om att processen ger den struktur som är nödvändig i de stundtals komplexa samtalen även om de 
upplevde avsaknad av stöd för detta i tekniken. Det framkom också att med en god struktur i samtalet 
kunde den om nödvändigt frångås, utan att viktiga delar glömdes bort. En operatör reflekterade över 
hur hen vid första reflektionen haft svårt att ta till sig hur hen skulle göra för att säkerställa adressen i 
slutet av samtalet. Men när hen reflekterat och bestämt sig för hur hen skulle göra och sedan gjorde det 
i varje samtal blev det ganska snart en naturlig del av samtalet. 
 
 

4.2.2 Riskfaktorer i nödsamtalet 
 
I innehållsanalysen av reflektionen framträdde två teman som stack ut när det gällde riskfaktorer, dels 
att inte larmhanteringsprocessen följdes och dels att det var svårt att hålla flöde och struktur. Det 
konkreta som operatören initialt lyssnade efter var att vitala parametrar säkerställdes samt att 
adressuppgifter togs och säkerställdes i kartan. Om strukturen för samtalet frångicks försvann också det 
naturliga flödet.  
 
 
 
 



18 
 

Samtalsmetodik 

 
Styr inte samtalet    
Samtliga operatörer berörde att de inte styrde samtalet och att det gav negativa konsekvenser. En 
operatör beskrev att denne inte kom vidare i intervjun då frågor ställdes utifrån vad som berättades 
istället för att samtalet styrdes för att få fram grundläggande information. När samtalen inte styrdes blev 
de långa men utan att all nödvändig information framkommit. En annan risk som framkom var att inte 
lyssna ordentligt på det som inringaren sa vilket upplevdes bero på svårigheter att hålla fokus. Vid andra 
tillfällen kunde det vara det motsatta – dvs. att fokus låg på att följa processen och göra ”rätt” så att 
operatören tänkte på nästa fråga istället för att lyssna. Flera operatörer reflekterade över att det är svårt 
med samtalsmetodik och att det krävs mer än övning för att bli bra på att lyssna och styra samtalet. 
 
Brist på struktur 
Vid de tillfällen operatörerna upplevde att de tappat strukturen i samtalet beskrevs detta som mycket 
negativt. Det kunde vara att ingången i samtalet av olika orsaker inte blev bra, att inga följdfrågor 
ställdes eller att operatören tog saker för givet och inte frågade. Reflektion gjordes över avsaknaden av 
stöd för en given struktur i systemet och att det inte var en självklarhet att samma struktur kunde 
användas i varje samtal. Vid de sista tillfällena reflekterades över risken att strukturen tappas för att 
operatören blir störd eller distraherad av saker i samtalet eller i den fysiska arbetsmiljön. Andra 
upplevda störningsmoment var att inringaren inte svarade på frågorna eller att information framkom 
på andra ställen i samtalet än där operatören önskat. 
 
”Fokusera på larmhanteringsprocessen, inte låta mig påverkas av saker runt omkring. Ta vaken, 
andas, kommun - i den ordningen för att få struktur.” 
 

Att inte följa larmhanteringsprocessen 

 
Säkerställer inte vitala parametrar 
Vid första reflektionen låg fokus på att processen inte följdes och att vitala parametrar inte säkerställdes. 
Det blev tydligt att när andning och medvetande inte säkerställdes var det svårare att gå vidare i 
intervjun och att komma till vilken hjälp som behövdes. Upplevelsen var att dessa samtal blev mycket 
långa.  Vid senare tillfällen var reflektionen kring vad som kunde göras annorlunda djupare som att t ex 
lyssna på vad som låg bakom det svar som inringare gav. Det var också funderingar kring varför 
operatören tagit för givet att patienten var vaken och andades och vilka konsekvenser det gav för 
patienten och resultatet av samtalet. 
 
Saknar stöd och prioriterar inte efter symtom 
Flera operatörer reflekterade över att larmhanteringsprocessen är en bra struktur för att få med det 
grundläggande i samtalet. Det var en risk när processen inte följdes eftersom prioriteringen blev olika 
beroende på om patienten andades och var vaken eller inte. En operatör reflekterade  över sitt samtal 
med personal på ett boende kring en patient med trolig höftfraktur. Vitala parametrar framkom inte 
varför det efteråt inte kunde avgöras om ärendet fått en korrekt prioritering.  Stöd saknas för att följa 
larmhanteringsprocessen i systemet och att för att komma ihåg behövde flera operatörer göra en egen 
”kom ihåg-lapp” eller checklista. Ett par nämnde även att det var en risk när SBAR inte användes 
eftersom strukturen i sig hade kunnat hjälpa till att komma tillbaka till de grundläggande frågorna. 

4.2.3 Upplevelsen av reflektion 
Första delen i reflektionen handlade om det som var bra i samtalet. Omedvetet lades ändå fokus kring 
det som var mindre bra och vid ett par tillfällen vände flera operatörer upp den sidan av arket där det 
som var mindre bra skulle antecknas och började där. Generellt har alla operatörer även antecknat mer 
under den delen av arket som handlar om vad som behöver göras bättre och hur. Vid första 
samtalsuppföljningen beskrevs det som ovant att lyssna på sig själv och att reflektera över samtalet 
tillsammans med någon. Någon kände sig lite stressad och tyckte att det var jobbigt att lyssna på sina 
egna samtal och vid första avlyssningen en oro över att ha gjort fel vilket påverkade operatörerna 
känslomässigt.  Över tid blev ändrades det och reflektionstillfället beskrevs som intressant, lärorikt och 
utvecklande. Ett flertal beskrev att de såg fram emot nästa avlyssning och reflektion både för att se 
resultat men också för att lära sig mer. I de sista reflektionerna framkom också att känslan av säkerhet 
och trygghet upplevdes ha ökat genom de regelbundet tätt återkommande reflektionerna. Hur 
upplevelsen av att känna sig trygg i sina samtal påverkar säkerställandet av andning och medvetande 
har inte undersökts, men i takt med att operatörerna blivit säkrare och tryggare har andelen säkerställda 
vitala parametrar ökat (figur 9). 
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4.2.4 Observation  
 

Tabell 2. Antal störningar registrerade vid observation för operatör som svarar på nödsamtal 
 

 
 
 
Observationen visar att oavsett tidpunkt finns det många saker som distraherar. Vid 
förmiddagsobservationen var det i större utsträckning störningar i lokalen som att någon gick förbi, 
mycket ljud från en samverkanspart, hantverkare i lokalen, rörelse vid ett bord längre bort eller ett 
samtal som ägde rum mitt i lokalen. En gång varje timma blev operatören avbruten av teamledare (efter 
avslutat samtal) och av chef vid sammanlagt 3 tillfällen. Vid 4 resp. 5 tillfällen per timma bestod 
distraktionen i en kollega – vid ett tillfälle då en HLR pågick vid bordet bredvid, vid tre tillfällen för att 
kollega behövde hjälp och vid övriga ett socialt samspel mellan samtalen. När teamledare/chef tog 
kontakt väntade denne i samtliga fall ut det samtal som pågick och det var tydligt i kroppsspråket hos 
operatören att man hade uppmärksammat att någon väntade. Händelserna i lokalen skedde alla utom 
en under pågående samtal vilket gjorde att blicken togs från skärmarna. Vid ett tillfälle tog operatören 
upp sin mobil ur väskan vilket uppskattningsvis tog 20 s innan fokus åter fanns på arbetet och vid två 
tillfällen (när det inte ringde) tittade operatören på mail i den administrativa datorn. Sistnämnda tre är 
i tabell 1 kategoriserade som annat. 
 
Vid eftermiddagsobservationen såg störningarna annorlunda ut. Av de händelser som distraherade i 
lokalen stod samverkanspart för två av fem. De andra bestod av samtal mitt i lokalen samt när okända 
personer gick in i lokalen. Vid två tillfällen bad kollega vid bordet bredvid om hjälp, övriga kontakter 
med kollega syntes sociala när ingen av operatörerna satt i samtal.  Teamledaren tog vid ett tillfälle 
kontakt under ett samtal för att vägleda operatören i en ovan situation. Operatören hade sin 
mobiltelefon på bordet och vid fyra tillfällen under samtal drogs blick och hand till telefonen under några 
sekunder. Mellan samtalen använde operatören sin mobiltelefon en gång. Operatören öppnade en 
kommersiell sida på den administrativa datorn och satt vid två tillfällen med fokus på denna i ca 2 
minuter och vid ytterligare tillfälle ca tre minuter. Det fanns inga samtal när operatören vände blicken 
mot datorn men under alla tre tillfällena kom det samtal som operatören inte besvarade eftersom denne 
hade annat fokus. Det sista tillfället som är kategoriserat som annat är att operatörens stol verkade 
krångla och denne var tvungen att ställa sig upp mitt i ett samtal. 
 
Observationen visar att operatörernas reflektion av att de ofta blir störda i sina samtal av saker runt 
omkring stämmer. Distraktionen gör det svårt att hålla fokus i samtalet vilket i sin tur påverkar 
möjligheten att säkerställa vitala parametrar och göra en korrekt prioritering. Det har dock inte 
undersökts i vilken utsträckning. 
 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion förbättringsarbete 

Syftet med förbättringsarbetet var att genom regelbunden återkommande, strukturerad återkoppling 
och reflektion av utförda samtal öka säkerställandet av vitala parametrar och korrekt prioritering i 
nödsamtalen när de handläggs vid utvald SOS Central. Målet var att detta skulle göras i 100 % av de 
samtal som avlyssnades i mars 2018. Målen uppnåddes inte men det kan konstateras att deltagande 
operatörer efter avlyssning och reflektion höll en högre och jämnare nivå än den för hela centralen under 
baslinjemätningen och i alla mätningar över den tid som de pågick (Figur 9). I slutet av projektet 
säkerställdes andning i 82%, medvetande i 93% och prioriteringen bedömdes korrekt 93% i de 
avlyssnade samtalen. 
 

kollega teamledare/

chef

händelse i 

lokalen

annat antal samtal

kl.10-11 4 2 7 2 9

kl.11-12 5 3 7 1 13

kl.18-19 8 1 3 5 11

kl.19-20 9 0 2 4 7
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Hedmans avhandling (2016) visar på komplexiteten i nödsamtalet. Han belyser vikten av operatörens 
samtalsmetod samt hantering av risker och känslor. Med hjälp av verbal kommunikation ska operatören 
ta reda på vad som hänt och göra en bedömning. Under reflektionen framkom många orsaker till att 
målet inte uppnåddes.  Stort fokus låg genomgående på struktur och på hur man lyckades följa fastställd 
process. Det handlade om allt från en otillräcklig samtalsmetodik till att man blev distraherad. En stor 
del av operatörerna upplevde också att de saknade stöd i tekniken för att hålla strukturen. I en rapport 
från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstateras att operatörerna inte alltid säkerställer den 
information som behövs för att kunna tilldela ett ärende rätt prioritering, men även när de inhämtar det 
som behövs görs ändå felaktiga bedömningar (IVO, 2018). Resultatet av förbättringsarbetet visar inte 
relationen mellan säkerställande av vitala parametrar och korrekt prioritering. Det är inte i 
förbättringsarbetet dokumenterat om det finns avlyssnade samtal där vitala parametrar säkerställts men 
prioriteringen ändå inte bedöms som korrekt eller vise versa. Gällande telefonrådgivning finns det 
forskning som tyder på att patienter som presenterar högrisksymtom är svårare att bedöma och oftare 
än andra underprioriteras (Huibers, Smith, Renaud, Giesen & Wensing, 2011).  Frågan torde därför vara 
högst relevant då arbetet bygger på att operatören behöver säkerställa andning och medvetande för att 
ens ha möjlighet att göra en korrekt prioritering. 
 
Resultatet är baserat på 3-5 samtal av de mellan de 50, som teamledare, och de drygt 1500 som 112-
mottagare svarar på under en månad. Att använda en så liten mängd data gör resultatet mindre 
generaliserbart ur ett kvantitativt perspektiv. Det går inte att säga om dessa samtal rent statistiskt är 
representativa för helheten (Patel & Davidson, 2016). Dock är författarens erfarenhet efter många års 
avlyssnande att samtalsmetod och hantering av innehållet skiljer sig från operatör till operatör men inte 
i så stor utsträckning mellan samtalen hos den enskilde.  Under förbättringsarbetets gång uppgav flera 
operatörer att de kände sig allt tryggare och säkrare i sitt arbete. Upplevelsen av trygghet och säkerhet 
kunde ha skattats över tid för att jämföras med förändringen gällande säkerställande av vitala 
parametrar och korrekt prioritering för att bättre få en helhetsbild. 
 
Bakomliggande orsaker till förbättringsarbetets syfte och mål var att göra det bättre för dem 
hjälpbehövande. Om inte operatören säkerställer om hjälpbehövande är vaken och andas är det omöjligt 
att bedöma om och vem som har ett ambulansbehov. Om inte vakenhet och andning säkerställs kan inte 
hälso- och sjukvårdslagens (HSL 2017) och patientlagens (SFS 2014:821) krav på god kvalitet och lika 
villkor uppfyllas och inte heller att vården ges i rimlig tid. Ingen hänsyn har i arbetet tagits till patientens 
upplevelse, mer än att avlyssnande chef gör en bedömning enligt den mall som används om bemötande 
är korrekt. I förbättringsarbetet förutsätts att det som är viktigast för patienten och den som ringer in är 
att rädda liv. Förutom ”liv och död”-aspekten finns det vissa svårigheter i ett förhållandevis litet projekt 
att ta reda på patientens/inringarens upplevelse då man vid kontakt med nödnumret är anonym. 
 
Under förbättringsarbetet avslutade två operatörer och två chefer sin tjänst vilket på troligen påverkade 
resultatet. När det gäller operatörerna innebar det ett mindre underlag än det från början tänkta, men 
projektgruppen tog beslutet att ta till vara varje enskild operatör som kunde slutföra projektet eftersom 
innehållet, även om det kanske begränsades ansågs vara det viktiga. Att två chefer slutade påverkade 
eftersom kapaciteten minskade, inte bara gällande projektet, utan även gällande de dagliga göromålen. 
Ändå valde gruppen att fortsätta med projektet vilket i sig, med tanke på resultatet, måste anses som en 
framgång. 
 

5.2 Resultatdiskussion studie 

5.2.1 Framgångsfaktorer 
 
De framgångsfaktorer som operatörerna i sina reflektioner lyfte; att vara professionell och att ha/följa 
en struktur för att bättre kunna ta hand om patienten stämmer väl med befintlig litteratur och forskning 
kring telefonrådgivning. Wahlberg (2007) beskriver vikten av att bli tagen på allvar, känna sig trygg och 
bli bemött som den unika individ varje människa är. En god struktur ger förutsättningar för ett effektivt 
samtal så att patienten får rätt hjälp men också för att samtalen inte ska bli längre än nödvändigt så att 
fler kan få hjälp (Forslund, 2008). Det styrks av Wheeler et al (2015) som beskriver att kvaliteten i, och 
utfallet av, samtalet påverkas av vilket system och vilken struktur som används vid bedömning.  
 
Wahlberg & Wredling (2001) visar i sin studie hur viktigt det är för patienten att bli väl bemött, få 
adekvata råd och att känna sig trygg. SOS-operatörerna beskrev detta i sin reflektion som ”att vara 
professionell”. Det handlar om att lyssna, informera, bekräfta och ha ett gott bemötande. När operatören 
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själv känner sig trygg kan denna trygghet förmedlas till den som ringer och patienten. Alla dessa 
beskrivningar bygger på upplevelser och känslor vilket innebär att de kan variera från individ till individ. 
Nackdelen med att lyfta ”att vara professionell” som en framgångsfaktor är att det kan finnas många 
olika definitioner på vad det innebär beroende på individ och sammanhang. 
 
En intressant aspekt som lyftes bland framgångsfaktorerna var vikten av att inte ta med sig det som hänt 
i föregående samtal in i nästa. Som tidigare nämnts är forskningen kring det generella innehållet och 
utfallet av nödsamtal begränsad, men att i varje samtal börja på nytt och inte ta med sig tankar eller 
känslor från föregående nämns inte i stor utsträckning. Detta gäller även telefonrådgivning. Med tanke 
på att observationerna visade operatören påverkades rent fysiskt av det som hände i omgivningen, både 
positivt och negativt är det föga troligt att denne inte påverkas även psykiskt av de samtal som nyligen 
hanterats. De samtal som avlyssnades valdes ut över flera dagar. Om samtal i följd i stället avlyssnats 
skulle det kunna ha varit av intresse att se och hitta ett sätt att analysera hur operatören hanterade nästa 
samtal efter t ex ett mycket positivt respektive ett mycket negativt samtal. 
 

5.2.1 Riskfaktorer 
 

Det första tema som utkristalliserade sig gällande riskfaktorer i operatörernas reflektion var 
samtalsmetodik. Av olika anledningar styrdes inte samtalet vilket i sin tur t ex innebar att man inte 
ställde frågor gällande vitala parametrar, men även följdfrågor saknades upprepat. Det stämmer med 
IVOs (2018) rapport som visar att operatörerna inte alltid säkerställer den information som behövs för 
att kunna tilldela ett ärende rätt prioritering. Även Björkman, Engström, Olsson & Wahlberg (2017) 
visar i sin studie, men då gällande telefonrådgivning, att det finns många skäl till att det inte ställs 
tillräckligt med frågor eller rätt frågor för att på bästa sätt ta hand om patienten. Björkman et al (2017) 
ser orsaker som ett ständigt flöde av samtal, dåligt med tid för återhämtning samt avsaknad av teknisk 
support som anledningar till att samtalen inte hanteras korrekt. Den stressen nämns inte under 
reflektionen med SOS-operatörerna vid något tillfälle, utan här nämndes mer konkreta tillstånd som  att 
man inte pratar med patienten själv vilket enligt Wahlberg (2007) är en känd riskfaktor.  
 
Operatörerna reflekterade över vad de gör i samtalen och vad de anser vara en bristande teknik. 
Eftersom reflektionen haft en positiv effekt på tänkt förbättring är det troligt att medvetenheten om att 
man t ex inte styr samtalet eller inte pratat med patienten själv gör att man förändrat detta i sina samtal. 
Det hade även varit intressant att låta operatörerna reflektera över varför de frångår en god 
samtalsmetod eller varför processen inte följs.  
 
Det andra temat när det gäller riskfaktorer var larmhanteringsprocessen och då inte processen i sig utan 
snarare vilka delar som inte följs och anledningar till att det.  Återigen konstateras vad som är problemet 
men inte varför vilket kan ses som en brist i metoden (se nedan).  Dock framkommer att operatörerna 
tagit till sig vikten av att följa processen och kan se konsekvenserna av att de inte gör det. Marklund & 
Jansson (2008) påtalar vikten av att ha ett fungerande stöd särskilt i de situationer där det är lätt att 
göra en felbedömning men att det också måste vara kopplat till utbildning och egen erfarenhet och 
kunskap. Alla operatörer får samma utbildning när de börjar på SOS Alarm, men erfarenheten och 
kunskapen när det t ex gäller medicin och vård är vitt skilda. Kanske är det också därför som 
operatörerna i reflektionen poängterar att de saknar stöd för att följa larmhanteringsprocessens olika 
steg i teknikplattformen. För att dokumentera används SBAR (enligt processen) vilket till viss del stödjer 
operatören att ställa frågor om vitala parametrar och följa processen. Men det är inte styrande i systemet 
att dokumentera enligt SBAR vilket gör att andra störningsmoment kan göra att även detta faller bort.  
Flera av operatörerna hanterar bristen på stöd i tekniken genom att själv göra en ”fusklapp” vilket skulle 
kunna resultera i ett mindre enhetligt sätt än det förväntade att arbeta. Det tekniska stödet behöver 
fungera som en checklista som verifierar riktningen och det man som operatör redan kommit fram till 
(Marklund & Jansson, 2008). 
 

5.3 Metoddiskussion förbättringsarbete 

 
Reflektion är en aktiv process av att upptäcka och lära sig saker på egen hand (Tannenbaum & Cerasoli, 
2013). I förbättringsarbetet har 3-5 samtal per operatör och månad avlyssnats av närmaste chef men 
endast ett har reflekterats över. Med tanke på mängden samtal en operatör hanterar under en månad 
kan det tyckas i underkant även om hänsyn tas till att de flesta operatörer har flera roller och inte alltid 
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svarar på 112. Dock visar Tannenbaum & Cerasoli (2013) i sin litteraturstudie att det finns mycket 
forskning utspridd inom många områden som visar att reflektion (i form av debriefing) även i små 
mängder kan göra stor skillnad.  Jasper (2017) påpekar att ju mer man som individ arbetar med vad 
man vill uppnå med hjälp av den reflektion man gör ju större är sannolikheten att man uppnår resultat. 
Hon skriver vidare att genom att identifiera vad man lär sig har man också större möjlighet att göra en 
förändring. En kort reflektion kan göra stor skillnad och med tanke på den högre och jämnare nivå som 
mätningarna i förbättringsarbetet visade finns skäl att tro att de 30 min som ägnas åt reflektion och 
återkoppling med närmaste chef utifrån utarbetad mall gör skillnad. 
 
Precis som operatörerna i projektet hade olika erfarenhet och formell kompetens så gäller det även de 
chefer som reflekterat tillsammans med operatörerna. Ingen hänsyn har tagits i förbättringsarbete eller 
studie till längden på erfarenhet hos varken operatörer eller chefer, inte heller till eventuell 
vårdbakgrund. Både förbättringsarbete och studie presenterar gruppens resultat. Reflektionen utgick 
från samma frågor och vid ett mer omfattande arbete kunde frågan ställts om individens resultat i 
förhållande till både operatörens och chefens kompetens och erfarenhet och om det var några skillnader 
beroende på detta. 
 
Som metod var grunden Gibbs reflektionscykel (Figur 6). Det den inte innehåller och som ur 
förbättringsvetenskap hade varit intressant är varför operatörerna gör de reflektionerna som de gör. 
Projektgruppen hanterade detta genom att som sista steg låta författaren göra en kort observation av en 
operatör men i fortsatt arbete är det högst väsentligt att göra en djupare kartläggning av anledningarna 
till de olika teman och kategorier som framkommit i innehållsanalysen av reflektionen. Som grund för 
reflektion upplevdes modifieringen av Gibbs reflektionscykel som en god grund för reflektion av samtal 
och är precis som Jasper (2017) beskriver ett verktyg för att utvecklas i sin profession. 

5.4 Metoddiskussion studie 

 
Metoden för studien valdes till etnografisk inifrån deltagande observation då det är en metod för att 
undersöka, kulturer och övertygelser i specifika sociala grupper. Forskaren är deltagande i arbetet eller 
den observerade situationen och är antingen öppen eller hemlig gällande sin forskarroll. Vanligast är att 
metoden används för att samla in kvalitativa data (Denscombe, 2014). Ytterligare en anledning att välja 
etnografisk metod är att den har som utgångsläge att undersöka hur vardagliga rutiner utförs för att 
förstå orsaken till olika handlingar och hur dessa kan påverkas (Gobo, 2008). Alla dessa delar stödjer 
studiens syfte att hitta framgångs- och riskfaktorer i nödsamtalet. Samtalet är komplext och 
operatörerna är ovana att reflektera och det går inte att frångå att författaren har en naturlig plats i den 
miljö som undersöks. Det är också en fördel att olika verktyg kan användas (Hedman, 2016) för att ge 
en bättre förståelse för bakgrunden till det som sker. Det är i studien viktigt att förstå vad operatörerna 
bedömer som framgångs- och riskfaktorer för att komma vidare i utvecklingen vilket är bakgrunden till 
förbättringsarbetet. Som komplement till att operatörerna i förbättringsarbetet skrev ned sina 
reflektioner hade dessa med fördel kunnat filmas för att enklare i efterhand visa på hur mötet gått till 
och hur det som framkom tolkats. Gällande observationen som gjordes både som en del av 
förbättringsarbetet och studien hade intervjuer med operatörerna varit ett alternativ för att bättre kunna 
visa på hur arbetet gått till och vilket material som analyserats.  
 
Det kan finnas funderingar över en etnografisk studies objektivitet, då resultatet ofrånkomligt blir 
partiskt och forskaren till stor del endast använder sitt eget sätt att tolka händelser och resultat och inte 
i första hand ur de studerades perspektiv. Detta gör det även svårt att utföra studien på nytt (Denscombe, 
2014). I denna studie görs dock en innehållsanalys av det som operatörerna kommit fram till. I vissa 
reflektioner har forskaren deltagit men inte i andra vilket ändå tillför en viss objektivitet. Samtidigt har 
forskaren en lång erfarenhet av kulturen i verksamheten vilket ökar förståelsen för det som framkommer 
och gav arbetet med innehållsanalysen ett inifrånperspektiv. Detta är troligen positivt i den enskilda 
studien samtidigt som det är näst intill omöjligt att återskapa. 
 
Fördelen med kvalitativ deduktiv innehållsanalys är att den passar med studiens syfte. Utgångspunkten 
är projektgruppens programteori att det finns framgångs- och riskfaktorer i alla nödsamtal. I syfte att 
hitta teman och kategoriseringar i undersökningsmaterialet överensstämmer detta med själva idén att 
göra en innehållsanalys (Bryman, 2006). Bryman (2006) lyfter dock som brist med innehållsanalys, den 
del som gäller representativitet. Då det inte finns något stort behov att generalisera resultatet till en stor 
population kan resultatet vara relevant trots en lägre representativitet. I första hand handlar både 
förbättringsarbetet och studien om mikrosystemet i nödsamtalet och hur det hanteras är i mångt och 
mycket individbaserat, dvs. det börjar med det lilla. 
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5.5 Slutsatser 

 
Slutsatsen när det gäller förbättringsarbetet är att regelbunden avlyssning och reflektion för 
operatörerna ökar andelen samtal där vitala parametrar säkerställs och ärendet tilldelas en korrekt 
prioritering. Dock behöver ytterligare förbättringar göras i reflektionsmallen för att på sikt inte bara 
reflektera över vad som är framgångs- och riskfaktorer utan också varför. Risken för att operatören 
distraheras och av vad är också intressant. Observationen visar på många störningsmoment runt 
operatören och i arbetet framåt skulle en del kunna vara hur dessa störningar påverkar innehållet och 
operatörens förmåga att säkerställa vitala parametrar samt göra en korrekt prioritering. 
 
Operatörerna upplever sig mer trygga och ser fram emot att utvecklas genom att lyssna på sina samtal 
vilket bidrar till en av framgångsfaktorerna ”att vara professionell”. Som framgångsfaktor finns en 
förståelse bland operatörerna gällande vikten av att följa larmhanteringsprocessen för att bidra till en 
god vård. Den riskfaktor som i störst utsträckning enligt reflektionen gör att det är svårt för operatörerna 
att följa processen är att det i det tekniska systemet saknas stöd för att följa processen. Även problem 
med samtalsmetodiken, som en del av processen, nämner operatörerna ur olika perspektiv som en stor 
riskfaktor. 
 

5.6 Arbete framåt 

 
Nästa steg i förbättringsarbetet kommer att vara säkerställande av att arbetet med reflektion fortsätter 
för att både utveckla operatörerna och få dem att känna den trygghet som regelbunden reflektion ger. I 
arbetet framåt behöver mallen utvecklas till att även ge en bild gällande varför operatören definierar 
händelser som framgångs- eller riskfaktorer för fortsatt utveckling. Ytterligare tänkbar utveckling är 
arbete med tekniken så att systemet stödjer och visar vägen i larmhanteringsprocessen vilket är särskilt 
viktigt i de samtal som inte följer det normala eller där operatören känner sig osäker.  
 
I fortsatt arbete skulle man också kunna tänka sig att det finns en vinning i att titta på relationen mellan 
säkerställda vitala parametrar och korrekt prioritering. Påverkar de varandra i den förutsättning som 
förväntas eller finns en annan korrelation? Fortsättningsvis skulle också kunna undersökas vilka övriga 
delar som är av stor vikt i samtalet för att det ska kunna tilldelas en korrekt prioritering. 
 
En framtida och utmaning är att göra patienten/ inringaren delaktig i förbättringsarbetet kring samtalet 
då det av olika skäl är svårt men oerhört viktigt. Förutom att man i kontakt med nödnumret är anonym 
är situationen inte sällan traumatisk. Oberoende på vilken riktning fortsatt arbete tar behöver lösningar 
på detta små som stora hittas. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Begrepp: Definition/ förklaring: 
SOS-operatör Den i larmcentralen som svarar på 112 

SOS-sjuksköterska Sjuksköterska som finns tillgänglig att ta med i samtalet för SOS-
operatören när denne behöver hjälp med medicinsk bedömning eller 
rådgivning.  

Ambulansdirigent Den i larmcentralen som larmar och koordinerar ambulansresurser 

Räddningsåtgörare Den i larmcentralen som larmar och koordinerar räddningstjänstens 
resurser. 

Teamledare Leder och har ansvar för den sekundoperativa driften och personalen i 
larmcentralen lokalt 

Handledare Ansvarar för den praktiska upplärningen av nya SOS-operatörer där 
handledning i samtal är den största delen. 

Samtalsavlyssning Varje SOS-operatörs närmaste chef lyssnar på 3-5 samtal per operatör och 
månad. Detta begrepp avser endast avlyssning samt dokumentation enligt 
SOS Alarms utarbetade mall för detta. Mallen finns länkad till samtalet 
digitalt och svaren genererar data till statistikverktyget som används för 
att titta innehållet i samtalen generellt. 

Samtalsuppföljning Att lyssna på och gå igenom samtal med den SOS-operatör som hanterat 
samtalet och fylla i SOS Alarms utarbetade mall tillsammans.  

Reflektion Att som närmaste chef tillsammans med SOS-operatören lyssna på ett 
samtal och sedan låta SOS-operatören reflektera med hjälp av mall i 
pappersformat som utformats utifrån Gibbs reflektionscykel. 

Larmhanteringsprocessen Den utarbetade processen för hur ett nödsamtal ska hanteras. Tillgänglig i 
sin helhet för alla vid SOS Alarm på intranätet. 

Vitala parametrar I larmsamtalet är dessa andning och medvetande 

Korrekt säkerställande av 
vitala parametrar 

Att operatören frågar inte bara "om" hjälpbehövande andas och är vaken 
utan också säkerställer "hur" andning och medvetande är. 

Hjälpbehövande, patient Båda dessa används i uppsatsen när det gäller den som behöver den hjälp 
som efterfrågas i nödsamtalet. 

Inringare Den som ringer nödsamtalet om det inte är hjälpbehövande själv 

Medicinskt index Det medicinska beslutstöd som SOS-operatörer och SOS-sjuksköterskor 
använder för att bedöma och tilldela ärendet en prioritering. 

SBAR Står för Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation och är ett 
vedertaget utvecklat system för informationsöverföring som används vid 
dokumentation i vårdärendet vid SOS Alarm. 

Prioriteringsgrader för 
ambulanstransport enligt 
SOSFS 2009:10 

Prio 1 - Akuta livshotande symtom eller olycksfall.                                                 
Prio 2 - Akuta men inte livshotande symtom.                                                     
Prio 3 - Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig 
väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd.  
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