
Minnesanteckningar från nätverksmöte i ambulanssjukvård 

Lund den 12 november 2014, kl. 13.00-17.00 

Diskussion om nätverkets syfte och mål 

Många spretigheter vad gäller vårdvetenskapligheten i forskningen. Birgitta redogjorde för 
balgrunden till det här nätverket. Att öka tillgången till handledare som kan handleda med ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Skapa grogrund för att forskare får den här plattformen att utgå från.  
Bygga upp en bas med annat perspektiv än det medicinska.  

Brett, öppet, professionsöverskridande med fokus på ambulanssjukvård. Öppet för flera 
professioner. Betona amb-sjv och hur stor del av verkligheten vi forskar på.  

Professionstanken bör stärkas här (för en profession). En profession. 

Kontexten är grunden för nätverket. 

Vårdkedjan kan avgöra gränsen. Bra med kontextgrund.  

Vi bör tala om vårdvetenskap i bred bemärkelse. Vårdvetenskap är professionsneutralt. 

Många områden som behöver beforskas i kontextet.   

Kontexten är vad? Ambulanssjukvård? Prehospital vård? Ambulanssjukvård är att föredra eftersom vi 
utgår från ambulanssjukvården (inte i relation till ngt annat; sjukhuset). Forskningen begränsas inte 
av detta utan definieras snarare av avgränsningen. 

Ambulanssjukvård definieras av fordonet, vilket inte blir bra för tex cyklande ambulanssjukvård.  

Prehospital akutsjukvård har ett tidsperspektiv (akut) som inte inkluderar den verksamhet vi vill 
beforska.  

Hur får vi med larm- och vårdkedjorna?  

Ur patientperspektiv bedriver vi akutsjukvård.  

För att bli förstådda internationellt behöver vi definiera oss tydligt.  

Beslut:  AMBULANSSJUKVÅRD 

 

Diskussion om nätverkets syfte: 

Ska vi nätverka i Sverige eller internationellt? 

Det behövs ingen nationalitetsbeskrivning.  

I arbetet med groups of excellence kan Sverige hindra. Viktigare att synas baserat på kvalitet.  

Nätverket bör arbeta för att bli mer internationellt.  



Nätverket ör kopplas formellt till symposiet för att sprida information om vilken forskning som 
bedrivs i nätverket.  

Till nätverket kan knytas annan kompetens, såsom samverkan, spykologer med fokus på lednignen 
alt mänskliga reaktioner.  

Alla vinner på att vi tar in flera. Patienten bör bli vinnaren.  

Utmaningen är att etablera begreppen internationellt så att vi identifieras och förstås. 

Om man kallar sig internationell grupp, måste alla dokument finnas på engelska  

Ska vi engagera oss i samhällsdebatten? Kanske vara remissinstans för frågor som rör 
ambulanssjukvård.  

Starkt etablerat nätverk, baserat på kompetens och trovärdighet bör var grunden för punkten ovan. 
Vem bör vi koppla oss till för att få den typen av uppdrag. Som fristående hittas vi inte.  

Sammanfattning syftet:  

• nätverka med varandra 
• sprida oss nationellt via symposiet 
• sprida oss internationellt via publikationer 

 

Diskussion om namnet på nätverket 

Med hjälp av nominal group technique nåddes konsensus om att nätverket ska heta 

AMBULANCE HEALTH CARE RESEARCH NETWORK 

 

Diskussion om nästa nätverksträff och symposium 

Diskussionsforum är bra.  

Kan vara lättare att komma iväg och få finansiering om det ligger i anslutning till något annat, såsom 
symposiet.  

Ska nätverket fortsätta anordna symposier? Ja, för då förknippas vi med den forskningen vi vill 
presentera.  

Nästa år kommer nätverksträffen  och symposiet att anordnas av Mitthögskolan i Östersund den 2 
och 3 december.  

 

Diskussion om finansiering och former för nätverket: 

Nätverket kan vara en ideell förening, kopplad till något universitet eller högskola.  



Avtal med ambulansföretag som bidrar till nätverket, skulle kunna vara ett sätt att finansiera. SKL kan 
vara ett annat.  

Uppdragsforskning skulle kunna vara ett sätt att skapa möjligheter för gemensam forskning inom 
nätverket.   

Fortsätta som löst nätverk, med löst hållna nätverksträffar några år till kan vara en annan väg att gå. 

Diskussion om kommunikation  

Hemsida behövs om vi ska synas. Den ska finansieras och sköta. Kan bli problematiskt att ha den på 
något lärosätes webbplats.  

Möjlighet att bygga virtuellt nätverk på Research Gate som en möjlighet att ha kontakt utanför 
träffarna. Mats Holmberg kollar upp möjligheten.  

Det finns olika sätt att koppla akronymadress till hemsidan.  

Innehåll kommer att presenteras så småningom.  

På nästa möte ska vi diskutera nätverkets forskning på hemsidan. Nätverkets medlemmar ska finnas 
klickbara på hemsidan. Nätverkets mål och syfte ska också finnas där.  

 

Diskussion om tidskrift 

Denna diskussion tas 2015 istället. 

 

Diskussion om förkortning 

Beslutas att nätverket förkortas AHRN. 

 

 

Lund den  20141112 

Anna Ekwall (anna.kristensson_ekwall@med.lu.se) 


