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Minnesanteckningar för nätverksträff AHRN 

Plats och lokal: Församlingshemmet Fårö. 

Dag och tid: måndag - onsdag 16–18 september 2019. 

Måndag 

• Inledande presentation av samtliga 15 närvarande 
• Diskussion. Den svenska vårdvetenskapliga forskningen har fått visst internationellt 

genomslag. Brist på patientstudier. Finns lokala framgångsexempel med många och 
målinriktade ”ambulansforskare” och personal med magisterkompetens. Ledarskapet inom 
ambulanssjukvården brister avseende kunskap om hur forskningskompetens kan användas i 
verksamheten. AHRN kan fylla en sammanhållande funktion för främjande av 
kombinationstjänster inom FoU (lärosäte – verksamhet). Förslag; Att bjuda in chefer från 
ambulanssjukvården för att diskutera FoU med AHRN vid nästa träff? Nödvändigt att bygga 
strukturer för FoU – vad behövs? Organisatoriska hinder både på verksamhetens sida och 
lärosätena sida. 

• Dela med er av framgångsexempel i arbetet med FoU! 
• Vad vill vi med AHRN? Vad skiljer AHRN från andra sammanslutningar? Viktigt med att varje 

AHRN-träff ger ett ”avtryck”, dvs att i någon form ha en arbetsuppgift under träffen? Vilket 
ansvar bör AHRN ha för att påverka politiker? Ha en dag nätverksmöte och en dag 
symposium? Måste vara enkelt att komma till AHRNs träffar, till nytta för doktorander och 
handledare. Det behövs en fast och tydlig organisation (jmf med RAS), inte blanda ihop 
forskning och yrkesutövning, knytning till annan organisation riskerar styrning, vara RAS 
forskningsutskott? Fungera som vetenskapligt råd till RAS? Viktigt att bli remissinstans? 

• AHRN:s syfte: inledande diskussion. 
• Debattartikel, inledande förslag: a) ledarskapet och FoU, b) nationell styrning av 

ambulanssjukvården. 
• Kommunikationsstrategi: Internt och externt? Beslut: Facebookgruppen är det interna 

forumet (parallellpublicering på HB-sidan). Lägga till flera än Jonas Alex som ägare av 
gruppen. Extern kommunikation med debattartiklar. Använda AHRN vid rådgivning och stöd 
vid organisationsförändringar i verksamheten. Formulera uppdragsbeskrivning (en grund) 
för disputerade ”ambulansforskare”, för verksamhetens arbete med FoU. 

Dagen avslutades och en gemensam middag hölls på Gåsamora krog. 
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Tisdag 

Vi delade in oss i tre arbetsgrupper med uppgift att arbeta med kompetensbeskrivningen, AHRN:s 
syfte samt en debattartikel. 

Kompetensbeskrivningen (Veronica, Anders, Henrik, Jonas, Lisa) 

• Revidera kompetensbeskrivningen alternativt skriva om den enligt kärnkompetenserna? 
• Revidera enligt kompetensstege som används i läkarprogrammet? 
• Arbetsgruppen kommer med förslag som RAS medlemmar får möjlighet att lämna 

synpunkter i slutet forum på Facebook. 
• Skriva utifrån kärnkompetenserna, korta ned, rangordna innehållet efter angelägenhetsgrad, 

sortera in nuvarande text i kärnkompetenserna, ett syfte (inte flera), AHRN anges som 
remissinstans. Centrala begrepp ses över (arbetande möte i november). Referenser anges 
för varje avsnitt (som bilaga). 

AHRN:s syfte (Anna, Staffan, Wivica, Carl, Christina) 

Efter gruppdiskussioner och uppföljande diskussioner i storgrupp beslutades följande syfte:  

• Att främja forskning inom svensk ambulanssjukvård i avsikt att möjliggöra god och nära vård 

Mål: 
• Att utveckla och sprida kunskap 
• Att främja kommunikation mellan alla forskare 
• Att samverka mellan forskare och aktörer samt samhällsinstanser 

Metoder:  
• Initiera nationella symposium och nätverksträffar 
• Driver opinionsbildning  
• Revidera behandlingsriktlinjer, kompetensbeskrivningar 
• Utnyttja digital plattform för nätverket 

Definition av nära vård 
SOU 2019:29 ”God och nära vård – vård i samverkan” 
”Nära vård definieras som ett sätt att tänka, ett förhållningssätt, kring hur man organiserar all 
hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters individuella behov, förutsättningar och 
preferenser så att hela hens livssituation kan beaktas.” 
 
Definition av god vård 
SOSFS 2005:12 ”Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet” 
1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig sjukvård 
2. Säker hälso- och sjukvård 
3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård 
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4. Effektiv hälso- och sjukvård 
5. Jämlik hälso- och sjukvård 
6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid 

 

Debattartikel (Erik, Gabbe, Annelie, Klara, Mats)  

• Bristande samsyn kring ambulanssjukvård och mellan ambulansorganisationer, nationell 
styrning, koncept inför utan att man gjort konsekvensanalys och utan forskningsstöd, 
forskarna måste ges förtroendet (professionellt omdöme), förorda regiondriven 
ambulanssjukvård, visa på fördelar med en strukturerad och nationellt styrd 
ambulanssjukvård, vår ”modell” och dess vinster etc. 

• Evidensbasering inom svensk ambulanssjukvård, ange vad som skulle behöva göras. 
• Fördelar och nackdelar med statlig styrning av ambulanssjukvården? 
• Professionellt omdöme i relation till algoritmer (för akuta tillstånd). 
• Lyfta det positiva, det som vi är bra på. Allmänhetens krav kommer att tvinga fram behov av 

forskning. Våga ställa krav på ambulanssjukvården! 
• Framtiden, vilka uppgifter bör ambulanssjukvården ha? Arbetsmiljö, resursbrist, 

kompetensbrist, frustration, bristande empati… vart leder detta till? 
• Vi är experter på kunskapsläget. Vilka incitament finns det för kvalitet inom 

ambulanssjukvård.  
• Vill vi ha världens bästa ambulanssjukvård? Tänk om ambulanssjukvården hade haft 

möjlighet till x, y och z? Då skulle vi kunnat göra a, b och c… Vad är vi bra på? Vad kan vi 
behöva bli bättre på? 

• Punkta upp ett utkast till debattartikel. 
• Maila ett artikelutkast till gruppen. Erik och Klara håller i skrivandet. 

Onsdag 

• Arbetet med debattartikeln fortsätter…. 
• Nästa nätverksträff (inklusive symposium) 1–2 december 2020 arrangeras av Dalarna och 

Sörmland i samverkan.  
 

Vid tangenterna,  Justerat, 
Anders Bremer  Mats Holmberg 


