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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: PCV är en kärnkompetens för sjuksköterskor vilket höjer kvaliteten på vården. 

Tidspress och stress påverkar personcentrerade vården negativt. Inom den prehospitala 

akutsjukvården ökar belastningen eftersom antalet vårdärenden ökar vilket kan försämra den 

personcentrerade vården. Indikation från tidigare studier visar att PCV inte tillämpas väl inom 

prehospital akutsjukvård. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva hur personcentrerad vård tillämpades prehospitalt för patienter 

ur ambulanssjuksköterskans perspektiv. 

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med tio ambulanssjuksköterskor. Intervjuerna hade ett 

semistrukturerat format och analyserades med konventionell kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat: Resultatet visade utifrån ambulanssjuksköterskornas perspektiv att PCV initierades 

tidigt under första kontakten till både patienten och dess närstående. Vikten av ett bra och 

tydligt informationsutbyte har framkommit samt att patienterna bör göras delaktiga i deras 

egen vård om omständigheterna tillåter det. Genom ett gott bemötande, informationsutbyte 

och delaktighet ges tid för att en relation ska kunna skapas mellan ambulanssjuksköterska och 

patient. Svårigheter att tillämpa PCV framkom då patienterna var alkohol- eller 

drogpåverkade, alternativt då det fanns språkbarriärer. 

 

Slutsats: Resultatet visar på hur ambulanssjuksköterskan ur ett personcentrerat perspektiv tar 

hand om patienter prehospitalt. Ambulanssjuksköterskan ser personen bakom sjukdomen och 

försöker skapa en helhet vilket är viktigt i PCV. Ytterligare forskning behövs för att utforska 

patientens upplevelse hur personcentrerad vård tillämpas prehospitalt. 
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ABSTRACT 

Background: PCC is a fundamental competence in nursing which has been proved to raise 

the quality of care. Time pressure and stress affects negative for PCC. In the prehospital 

emergency care, the load increases as the number of assignments increases, which can impair 

PCC. Indications from previous studies shows that person-centred care is not well applied in 

prehospital emergency care. 

 

Aim: The aim was to describe how person-centred care was applied to patients in prehospital 

emergency care from the perspective of the ambulance nurse. 

 

Method: A qualitative interview study with ten ambulance nurses was conducted. The 

interviews had a semi-structured format and were analyzed with conventional qualitative 

content analysis. 

 

Result: The results showed that from an ambulance nurse perspective PCC is applied early 

under the first contact with the patient and the patient's relatives. The importance of a good 

and clear exchange of information and that patients should be involved in their own care if 

circumstances permit was a major finding. Through good treatment, information exchange 

and participation time was given for the ambulance nurse to create a relationship with the 

patient. Difficulties with applying PCC emerged when the patients were alcohol, drug 

affected or when there was language barrier. 

 

Conclusion: The result shows how an ambulance nurse from a PCC perspective is taking care 

of a patients in a prehospital context. The ambulance nurse sees the person behind the disease 

and are trying to create a wholeness which is important in PCC. Further research is required to 

explore the patient´s experience on how the PCC is applied in prehospital care. 
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BAKGRUND 

Hälso- och sjukvården utvecklas ständigt och allt mer krav ställs på att den ska vara snabb och 

kostnadseffektiv. Med en växande befolkning samt ökad medelålder medföljer ett ökat behov 

och ökad belastning på hälso- och sjukvården (Bremer, 2016). Det ställer krav på en 

fungerande hälso- och sjukvård (Dow et al., 2013) vilket innebär ökade krav på 

ambulanssjukvården då uppdragen blir fler (Bremer, 2016). I Sverige år 2017 var antalet 

vårdärenden som inkom till SOS Alarm 905 315 stycken och trenden är att antalet för varje år 

ökar. Enligt SOS Alarms verksamhetsrapport 2017 ökade andelen vårdärenden mellan åren 

2016 och 2017 med 3,1 % (SOS Alarm, 2018). Ökat antal ärenden i kombination med 

minskat antal ambulanser (Bremer, 2016) ökar belastningen på ambulanssjukvården vilket 

kan leda till att Personcentrerad Vård [PCV] tillämpas i mindre omfattning. För 

sjuksköterskor inom akutsjukvård finns en kultur där patientens medicinska status och att vara 

snabb och effektiv prioriteras mer än individ- och personcentrerad vård (McConnel, McCance 

& Melby, 2016). Kvaliteten på vården har försämrats och den kvalitetsfaktor som innefattar 

PCV uppnås inte av hälso- och sjukvårdspersonal (Ross, Tod & Clarke, 2015). 

 

Prehospital akutsjukvård 

Den prehospitala akutsjukvården innefattar bland annat ambulanssjukvården. I 

ambulanssjukvården i Sverige idag är det vanligast att varje ambulans bemannas av två 

personer varav en ska vara legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 2009:10). År 2005 

genomfördes en förändring i Sveriges ambulanssjukvård då Socialstyrelsen ställde krav på att 

minst en i ambulansbesättningen är legitimerad sjuksköterska. Tidigare bemannades de av 

icke legitimerad personal i form av ambulanssjukvårdare med undersköterskekompetens 

(Gårdelöv, 2016). Efter denna förändring är det sjuksköterskan som har medicinskt ansvar 

och omvårdnadsansvar för patienten (SOSFS, 2009:10) samt är ledare i omvårdnadsarbetet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det har medfört att fokus har flyttats från att 

ambulansverksamheten endast är en akut transportverksamhet till en verksamhet där 

omvårdnad är mer i fokus.  

 

Sjuksköterskans särskilda kompetens är omvårdnad vilket innebär att hänsyn också ska tas till 

mänskliga rättigheter, mänskliga värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, 

integritet och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Patienter och närstående som 

söker akut sjukvård i form av ambulans har ofta en utsatthet på grund av förändrad 
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livssituation vilket kan kräva specifika förmågor av ambulansbesättningen. Samtidigt som 

ambulansbesättningen ska ta hand om den sjuka patienten behöver ambulansbesättningen ge 

förutsättningar för delaktighet i vården till både närstående och patient samt organisera 

omvårdnaden. Prehospitalt kan den sammanlagda omvårdnadsbilden kräva 

specialistkompetens i form av ambulanssjuksköterskor (Gårdelöv, 2016).  

 

Ambulanssjuksköterskor är legitimerade sjuksköterskor som utöver grundläggande 

sjuksköterskeutbildning genomgått ett år akademisk specialistsjuksköterskeutbildning inom 

ambulanssjukvård. Enligt Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor [RAS] (2012) ska 

ambulanssjuksköterskor självständigt utifrån patientens berättelse kunna identifiera tecken 

och symtom på ohälsa. Vidare beskriver RAS (2012) att i patienters plötsligt förändrade 

livssituationer förebygger ambulanssjuksköterskan lidande och utsatthet. 

Ambulanssjuksköterskan organiserar och ansvarar för att individuellt anpassa omvårdnaden i 

komplexa vårdsituationer genom att tillvarata patientens erfarenheter och kunskap (RAS, 

2012).  

 

Personcentrerad vård och teoretisk referensram 

Nedan presenteras studiens teoretiska referensram, omvårdnadsteorin av Joyce Travelbee 

(1971). Då personcentrerad vård och Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori har likartad 

innebörd har dess likheter sammanställts. 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori är människan en unik och oersättlig individ där alla 

individer är av lika värde (Travelbee, 1971). Travelbee beskriver att möjligheten för att skapa 

en ömsesidig relation mellan vårdpersonal och patient ökar om båda parter ser varandra som 

unika individer. Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal bygger på en ömsesidig 

relation för att patienten ska känna sig trygg och vårdpersonalen ska kunna tillämpa deras 

yrkeskunskaper (Travelbee, 1971).  I slutet av 1990-talet framkom begreppet PCV vilket 

innebär att vården ska utgå från patientens enskilda behov och önskan samt att patienten ska 

medverka i sin egenvård och vård (SBU, 2017a). Joyce Travelbees teori och PCV bygger på 

en god ömsesidig relation mellan patient och vårdpersonal där kommunikationen är central. 

Sjuksköterskan har ansvar att personcentrerad vård tillämpas då det är en av deras 

kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   
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En nyckel i PCV enligt Ekman et al. (2011) innefattar ömsesidig relation, ett partnerskap. Den 

ömsesidiga relationen kännetecknas av en gemensam respekt mellan vårdpersonal och patient, 

baserat på patientens kunskap om att leva med sjukdom samt vårdpersonalens kunskap om 

vård och behandling. Vårdpersonalens uppgift är att göra en individuell bedömning av varje 

enskild patient utifrån dennes upplevelser (Travelbee, 1971). Vårdpersonalen ska försöka läsa 

av och förklara den situation patienten befinner sig i (SBU, 2017a). Patienten är i fokus av 

vårdandet (McCance, McCormack & Dewing, 2015) där en ömsesidig relation mellan patient 

och vårdpersonal innebär samarbete vilket leder till ökad patientdelaktighet i beslut och 

medverkan i sin egen vård (McBrien, 2009; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Delaktighet 

för patienter i vården är viktigt då patienterna står i underläge kunskapsmässigt gentemot 

vårdpersonalen och för att motverka denna obalans behöver vårdpersonalen visa respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (SBU, 2017a). En komponent för att uppnå högsta 

kvalitet på hälso- och sjukvården är att få patienterna delaktiga i deras egen vård (de Silva, 

2014). 

  

En annan nyckel i PCV enligt Ekman et al. (2011) är patientberättelsen. Den innebär att 

sjuksköterskan lyssnar på hur patienten upplever sin nuvarande situation, hur situationen 

påverkar patienten samt vilka behov och resurser som för tillfället finns. För att skapa en 

ömsesidig relation krävs tid och att lyssna på patientens berättelse (Ekman et al., 2011; Joyce 

Travelbee, 1971) vilket gör att patienten känner sig sedd (de Silva, 2014). Patientens 

berättelse är således viktig för att bilda partnerskapet mellan patient och sjuksköterska eller 

övrig vårdpersonal. De medicinska fynden och patientens upplevelser värderas lika högt i 

PCV (Ekman et al., 2011). På så sätt flyttas fokus från sjukdom till patientens upplevelse och 

egna erfarenheter av pågående och tidigare sjukdom (Edberg et al., 2013). De närstående ska 

också inkluderas i den personcentrerade vården då både patient och närstående ska bli sedda 

som unika personer med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Att patienter får en personcentrerad vård ökar patienternas 

trygghet i att tackla sin sjukdom och behandling (Dudas et al., 2012). 

 

PCV stärks i Patientlagen (SFS, 2014:821) kap 1, § 1 där det förtydligas att patienters 

integritet, delaktighet och självbestämmande ska stärkas och tydliggöras av hälso- och 

sjukvården. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ställs krav på hälso-och sjukvården 

att se till att alla medborgare har rätt till vård på lika villkor och att vården sker med god 
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kvalitet. Vidare tar Hälso- och sjukvårdslagen upp patientens rättighet att få medverka och 

påverka beslut i samråd med vårdgivaren. 

 

Prehospitalt upplever patienter att de inte blir tagna på allvar och inte blir sedda av 

ambulanspersonal (Rantala, Ekwall & Forsberg, 2016). Det kan försämra upplevelsen av 

hälso- och sjukvården då patienter upplever att ingen vill lyssna på dem. 

Ambulanssjuksköterskor har en unik möjlighet att arbeta personcentrerat då de oftast endast 

har en patient per ambulansuppdrag och således tid att etablera en ömsesidig relation. Detta 

genom att lyssna på patientberättelsen, skapa ett partnerskap med patienten och göra patienten 

involverad och vara med i beslut om sin egen vård, vilket är en del av deras 

kompetensbeskrivning (RAS, 2012). Området akutsjukvård och personcentrerad vård är i 

behov av ytterligare forskning (McConnel et al., 2016). 

 

Problemformulering 

Att arbeta personcentrerat ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser. Forskning visar att ett 

personcentrerat arbetssätt inte fullföljs inom hälso- och sjukvården vilket sänker kvaliteten då 

patienter inte blir tillräckligt tagna på allvar av vårdpersonalen och delaktiga i sin egen vård. 

Inom akutsjukvården har det visat sig vara bristfällig personcentrerad vård då att vara snabb 

och effektiv prioriteras mer än personcentrerad vård. Prehospitalt, inom ambulanssjukvården 

finns få studier inom ämnet. Dessa studier visar att bristfällig personcentrerad vård 

förekommer och det är därför viktigt att undersöka hur patientcentrerad vård utförs.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personcentrerad vård tillämpades prehospitalt för 

patienter ur ambulanssjuksköterskans perspektiv.  
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METOD 

Design 

För studien valdes en deskriptiv intervjustudie. Som utgångspunkt för studien användes 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori och PCV. Kvalitativ metod var lämpligt att använda sig 

av då personers berättelser, tillvägagångssätt och erfarenhet ska studeras genom intervjuer 

(Danielson, 2017). Kvalitativ metod syftar till att förklara och skapa en förståelse för 

personers upplevelser och berättelser på ett djupare perspektiv (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare då det enligt Polit och Beck (2017) är 

lämpligt att använda sig av bekvämlighetsurval vid en mindre kvalitativ studie. Urvalet var 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård som var anställda inom 

verksamheten för ambulanssjukvård i en region lokaliserad i mellersta Sverige. 

Inklusionskriterier för deltagande var ambulanssjuksköterskor med tillsvidareanställning på 

ambulansstation I eller II och som jobbat mer än 1,5 år i verksamheten. Det gjordes för att 

deltagarna skulle ha tillräcklig erfarenhet och kunskap i området som studerades. Valet av 

ambulanssjuksköterskor gjordes då de var lämpliga och har utbildning samt kompetens inom 

området. Exklusionskriterie för deltagande var de som jobbat kortare än 1,5 år inom 

verksamheten.  

  

Antalet deltagare innan studiens start planerades till att vara 10-12 för att uppnå mättad data. 

Ett högre antal deltagare ansågs inte behövas, då det enligt Henricsson och Billhult (2017) är 

viktigare med rikare beskrivningar än stort antal deltagare i kvalitativa studier. Datamättnad 

bedömdes ha uppfyllts efter 10 deltagare då ingen ny relevant data framkom som svarade på 

studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Innan studiens start visade elva personer intresse att delta. 

Tio personer inkluderades i studien då en person ej föll inom inklusionskriterierna. Att 

använda sig av inklusions- och exklusionskriterier var viktigt då det är grunden till resultatet 

(Polit & Beck, 2017)  
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Informanterna fördelade sig på 5 män och 5 kvinnor och deras modersmål var svenska. 

Medelvärde för ålder på deltagarna var 38,2 år. Medelvärdet på antal år som verksam 

sjuksköterska var 13,2 år och medelvärdet som ambulanssjuksköterska var 7,1 år.  

 

Kontext 

Regionen där urvalet genomfördes hade totalt fyra ambulansstationer varav en av 

ambulansstationerna hade större antal ambulanser på grund av högre befolkningsmängd. 

Ambulansstation I är en av de mindre ambulansstationerna i regionen med cirka 45 minuters 

transport till regionens sjukhus. Ambulansstation II var regionens största ambulansstation 

belägen i en stad där regionens största sjukhus var och hade kortare avstånd och mindre tid till 

sjukhus än Ambulansstation I. På båda ambulansstationerna var det blandad kompetens bland 

de anställda; ambulanssjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Ambulanssjuksköterskor valdes som intervjuobjekt för att få deras beskrivningar för att 

besvara syftet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade frågor, se bilaga 1. De semistrukturerade 

frågorna var öppna frågor med tillvalsfrågor om deltagarnas svar behövdes fördjupas. 

Semistrukturerad intervju med tillvalsfrågor var bra då intervjuaren kunde anpassa frågorna 

efter situationen (Henricsson & Billhult, 2017). Intervjufrågorna var framtagna med hjälp av 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori och PCV som utgångspunkt och formades efter studiens 

syfte. Innan intervjustart genomfördes en pilotintervju för att se om någon av frågorna 

behövde formuleras om eller bytas ut vilket inte behövde göras. Pilotintervjun inkluderades 

därför i resultatet. Under pilotintervjun närvarade båda författarna. Vid samtliga resterande 

intervjuer närvarade endast en författare och genomförde intervjun. Den författare som ej 

närvarade transkriberade därefter den genomförda intervjun. Båda författarna fick således 

information om vad som framkommit under intervjuerna samt gällande tonläge. Intervjuerna 

började med att närvarande författare presenterade sig och därefter genomgång av 

informationsbrevet. Bakgrundsdata gällande deltagarens ålder, kön, år som sjuksköterska och 

år som ambulanssjuksköterska samlades in för att leda över till intervju där deltagaren ombads 

tänka sig in i arbetet och berätta för att ta sig igenom olika patientfall. Intervjuernas längd 
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varierade från 14 minuter till 39 minuter och mediantiden var 24 minuter. 

 

Tillvägagångsätt 

Ansvarig verksamhetschef i regionen i mellersta Sverige kontaktades innan studiens start för 

att få information kring studien och därefter gav verksamhetschefen ett godkännande till att få 

genomföra denna studien inom verksamhetsområdet. Vid kontakten tog verksamhetschefen 

del av projektplan, intervjufrågor, bilaga 1 samt samma informationsbrev, bilaga 2, som 

deltagarna senare fick ta del av. Innehållet i informationsbrevet innefattade information om 

projektets syfte, förfrågan om deltagande, att medverkan var frivillig och när som helst kunde 

avbrytas, samt kontaktuppgifter till studiens författare.  

Innan studiens start fick all personal på båda ambulansstationerna information om studien 

genom att informationsblad (Bilaga 2:1) var uppsatta på anslagstavlor. De intresserade kunde 

tillfråga författarna per mail eller telefon om de hade några frågor eller önskan att vara med i 

studien. Efter ett samtal med den intresserade gavs informationsbrevet (Bilaga 2:1) ut om 

studiens syfte och vad det innebar att vara med. Om betänketid önskades gavs det ges så att 

intressent fick tid att fundera på deltagande. Efter samtycke från den intresserade bokades tid 

för intervju.  

 

För att inte bli störd eller att obehöriga ej skulle höra intervjun, genomfördes intervju i ett 

enskilt rum på Ambulansstation I eller Ambulansstation II. Innan intervjustart signerade 

deltagarna en samtyckesblankett (Bilaga 2:2). En testintervju genomfördes för att se om det 

fanns innehåll i intervjuerna som missförstods eller inte gick att svara på från deltagarnas håll 

(Danielsson, 2017). Testintervjun svarade på syftet och den inkluderades i analysen. Samtalen 

spelades in av en telefon där ljudfiler efter intervju överfördes till krypterat usb-minne. 

Därefter raderades intervju från telefonen. Författarna närvarade vid varannan intervju tills 

målet med 10 intervjuer var uppfyllt. Närvarande författare hade rollen som moderator. 

 

Då författarna utförde studien på deras arbetsplats i en bekant miljö var båda författarna 

medvetna om deras förförståelse och försökte åsidosätta den. Ett öppet förhållningssätt och att 

låta deltagaren berätta sin egen upplevelse strävades efter i varje intervju. Den information 

som delgavs av deltagarna försökte tolkas utan förförståelse. 
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Forskningsetiska överväganden 

Denna empiriska studie har godkänts av verksamhetschef innan datainsamling påbörjat. 

Omfattningen på studien var inom ramen för högskolenivå på avancerad nivå, vilket innebar 

att särskilt tillstånd inte krävdes då känsliga personuppgifter inte har insamlats (SFS, 

2003:460). 

 

Intervjuerna har genomförts på deltagarnas arbetsplats i ett ostört rum där endast deltagare 

och författare närvarade för att det som deltagarna delgav inte skulle höras av någon obehörig 

samt för att skapa trygghet för deltagarna. Två av deltagarna hade en privat relation till en av 

författarna därför var den andra författaren moderator och genomförde intervju med dem. Det 

gjordes för att minska möjligheten att deltagaren anpassade informationen och gav den 

information som den trodde författaren ville höra samt att intervjun inte skulle kännas 

påtvingad (Kjellström, 2017). 

 

Deltagarna i studien fick innan intervjustart information om studiens syfte, hanterande av 

insamlade data och tillvägagångssätt enligt bilaga 2. Informationen gavs i ett språk de både 

muntligt och skriftligt förstod enligt kraven om information enligt etikprövningslagen 

(CODEX, 2018). Deltagarnas medverkan var frivilligt. Ett muntligt och skriftligt samtycke 

från deltagarna krävdes innan intervjustart. Innan intervjustart fick deltagarna information 

både muntligt och skriftligt att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien 

och att medverkan var frivilligt. I enighet med Helsingforsdeklarationen (2013) togs hänsyn 

till integritet och personuppgifter hos deltagarna. Data som samlades in behandlades så att det 

ej går att härleda resultatet till enskilda deltagare då insamlade data har avidentifierats och 

behandlats konfidentiellt (Kjellström, 2017). Under pågående studie sparades inspelade 

intervjuer på ett krypterat USB-minne och var inlåsta så att endast författarna hade tillgång till 

det. När examensarbetet var godkänt raderades all data på USB-minnet innan det förstördes. 

 

Bearbetning och analys 

Insamlade data bearbetades med hjälp av innehållsanalys som enligt Danielson (2017) har 

rötter är i både logisk positivism och hermeneutiken. Hiseh och Shannons (2005) 

konventionella innehållsanalys användes då all data analyserades. Författarna genomförde 

gemensamt följande steg: 
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1. Den författare som vid tillfället ej närvarade vid intervju genomförde ordagrann 

transkibering av intervjuerna. 

2. Resulterande data lästes sedan igenom förutsättningslöst flertalet gånger av båda 

författarna till en känsla över helheten skulle uppnåddes. 

3. Data lästes igenom ord för ord. Text som fångade nyckelord eller nyckelkoncept 

ströks under med understrykningspenna vilket bildade meningsenheter. 

4. Bredvid dessa ord noterade författarna textens första intryck och initiala analys, 

benämnt kod.  

5. Den noterade texten bröts ned och subkategorier togs fram utifrån dess innebörd. 

Subkategorier kategoriserades och grupperades därefter ihop med de som var 

relaterade till varandra. 

6. Utifrån grupperade subkategorier växte sedan kategorier fram vilka presenteras i 

resultatet. 

Se tabell 1 för exempel på analysprocessen.  

 

 

  

Meningsenhet Kod Subkategori Kategori Intervju 

…Äldre… det är lika med 
tabletter. De kan ha varit på 
vårdcentralen och fått tabletter 
utskrivna. Sen när vi kommer 
till den patienten så vet de inte 
hur och när de ska ta 
tabletterna. Då får man sätta 
sig ned och skriva på papper 
hur de ska göra, vilken tid du 
tar den och så vidare.  

Äldre behöver 

läkemedelsinformation 

via text av 

ambulanssjuksköterskan 

Informationsbehov Information 7 

Det är viktigt att kommunicera 
och berätta för patienterna hur 
vi tänker och vad vi hittat... 
Göra dem delaktiga i processen 
så att patienten får en bild av 
vad som kommer ske. 

Ambulanssjuksköterskan 

ger information om fynd 

och tankegångar som 

skapar delaktighet 

 Delaktighet 6 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
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RESULTAT 

Studiens resultat presenteras i fyra kategorier och fyra subkategorier. Kategorierna är 

bemötande, information, delaktighet och relationen till patienten. I tabell 2 framgår kategorier 

och subkategorier som inkluderades i studien. Det som presenteras i resultatet är data från 

informanterna. 

 

 

Bemötande 

Kategorin innehåller hur informanterna upplevt att kommunikationen gentemot patienter och 

närstående varit och hur det skiljde sig mellan olika patientgrupper. 

Kommunikation 

I arbetet för patientens bästa så framkom det från informanterna att ambulanspersonalen bör 

vara aktiva och delaktiga i mötet med patienten. Informanterna berättade att det var viktigt att 

lyssna aktivt och kommunicera på ett sådant sätt så patienten förstår. Använde informanterna 

en positiv ton och visade att de var intresserade av vad patienten berättade så brukade 

patienten känna en trygghet och öppna upp sig. Då berättade patienten mer om sina 

bekymmer. Informant nummer fem beskrev det så här: 

-Det är väldigt viktigt att vi lyssnar på patienten så den känner sig sedd och 

hörd, på så sätt kan vi skapa en gemensam bild och börja sträva mot 

samma mål. 

Kategorier Subkategorier 

Bemötande Kommunikation 

 Närstående 

Information – En ärlig och rak dialog som kräver tid Informationsbehov 

 Trygghet 

Delaktighet – Gemensamma beslut  

Relationen till patienten  

Tabell 2. Indelning av kategorier och subkategorier 
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Från informanterna framkom det att dialogen bör vara rak och tydlig så att det inte sker några 

missförstånd. Detta för att patienten inte ska tro att ambulanspersonalen nonchalerar eller 

nedvärderar patientens känsla av sjukdom. Informanterna beskrev att sätta sig i samma höjd, 

bredvid patienten och höra på dennes historia kan lägga en grund till den tillit som patienten 

skall eftersträvas att känna.  

 

I uppdrag som involverade barn framkom det av informanterna att det var ett ökat 

informationsbehov då föräldrarna till barn ofta var oroliga. Genom att informanterna pratade 

och gav information till både patienten och föräldrarna blev de förstådda med situationen 

vilket beskrevs att föräldrarna blev lugnare samt tryggare.  

 

I kommunikationen med äldre patienter så framkom behov av tydligare kommunikation i 

form av tydligare uttal och en summering av mötet på exempelvis en skriven notis som 

patienten fick behålla. Efter att patienten hade delgivit information så bekräftade informanten 

det som framkom så att patienten blev sedd och hörd. 

 

Försvårande omständigheter i informationsutbytet var enligt informanterna språkbarriärer. 

Patienter som varken pratade eller förstod svenska eller engelska beskrevs vara svåra att ta 

hand om på ett bra sätt då de inte kunde ge och mottaga information. Alkohol- och 

drogpåverkade patienter framkom från informanterna vara svåra att föra god dialog med då de 

patienterna inte var helt kapabla att mottaga information samt att det ofta var inslag av att de 

var aggressiva eller ointresserade av vård. Omgivande alkoholpåverkade personer framkom 

vara ett störningsmoment då kunde lägga sig i och störa patienter som de inte hade någon 

relation till.  

Närstående 

För ett bra omhändertagande, enligt informanterna, så ska den eller de närstående som fanns 

runt patienten också inkluderas. Informanterna beskrev att det initialt kunde vara bra att sära 

på patienten och närstående så att närstående fick chans att berätta sin historia och syn på det 

tillstånd som patienten hade. Att patienten och den anhöriga hade olika synvinklar beskrevs 

vara vanligt förekommande och att framförallt att patienten inte såg sig som sjuk medan 

närstående som stått på sidan sett på och kunde beskriva mer vad som hade hänt ur deras 

synvinkel. Informanterna beskrev det vidare att närstående kunde ha upplevt det jobbigt att se 

sin förälder eller livskamrat som blivit sämre i sitt hälsotillstånd och att informanten var 
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tvungen att innefatta det i bedömningen och omhändertagandet av patienten då anhöriga 

upplevde en psykisk påfrestning på grund av det. En svår uppgift beskrevs vara att göra 

omhändertagandet så att patienten var i fokus och där slutresultatet blev bra för den individen. 

Informanterna berättade att de vissa gånger måste gå emot den närståendes åsikt då patienten 

inte ville ha en viss typ av vård eller inte var i behov av sjukvård. Då informanterna gav 

information till patienten så framkom det vara bra om närstående är bredvid så att fler hörde 

den information som meddelades för att minimera risken för missförstånd och för att få 

förbättrad förståelse. Informant nummer ett beskrev det: 

-Det är viktigt att involvera den närstående så att patienten inte känner sig 

ensam i detta och ska hantera all information själv. På så sätt undviks 

missförstånd då de kan ta stöd av varandra när vi har lämnat. 

 

Information - En ärlig och rak dialog som kräver tid 

Kategorin innehåller vad informanterna upplevt som är viktigt gentemot patienten och 

närstående avseende hur information utbyttes och vad det bidrar med.  

 

Informationsbehov 

För att patienterna skulle vara förstådda med vad som pågick så framkom det från 

informanterna vara viktigt att de gav information och ställde frågor som alla individer förstod. 

Informationen kunde exempelvis vara informanternas bedömning av den enskilda patientens 

behov. Enligt informanterna krävdes det att ambulanspersonalen upprepade en viss typ av 

information flertalet gånger samt att det ibland behövdes skrivas ner så patienten kunde läsa 

det i efterhand när mottagligheten för information blivit bättre. Det framkom att 

informanterna gav patienten tid till att ge sin berättelse vilket följdes upp med information då 

informanterna delade med sig av sina kunskaper och kliniska fynd samt vilka konsekvenser 

som kan uppstå om inte en viss åtgärd vidtas. Informanterna berättade att det var viktigt att 

lyssna på patienten om har något önskemål relaterat till tidigare erfarenheter eller kunskaper. 

Med den informationen utbildade de sedan patienten i tillvägagångssätt att tackla sin sjukdom 

och berättade eventuella risker så att konsekvenserna inte blir lika stora nästa gång. 

Informanterna gjorde det för att patienten skall kunna upprätthålla en bra hälsa och kunna 

undvika ytterligare onödig sjukvård.  
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Informanterna delgav att patienternas önskemål vissa gånger var att ambulanspersonalen 

kommer till patienten och undersöker samt botar deras åkommor och att patienter efteråt hade 

önskemålet om att vara kvar i hemmet. I sådana fall gav ambulanspersonalen information om 

riskerna som det innebar att stanna kvar i hemmet. Informanterna berättade att det krävdes en 

ärlig och rak dialog så att alla närvarande förstod konsekvensen av att avböja sjukvården de 

har rekommenderat till. Informant nummer tio beskrev det så här: 

-Det gäller att få med dem (patient och anhöriga) på banan, så att de 

förstår att vi är där för dem och att vi inte har någon egen vinning i det 

hela. 

 

Trygghet 

Informanterna beskrev att deras uppfattning var att patienter ibland uppfattades rädd att följa 

med in till sjukhuset för att de inte riktigt vet vad som kommer att hända då de kommer dit. 

Med olika medel beskrev informanterna att de försökte få patienten lugn och trygg. Vanligast 

förekommande medel var att ge patienterna ytterligare tid så att de får delge mer av sin 

situation vilket leder till ökad förståelse om patienten. Efter det försökte de förmedla en 

trygghet och ge hopp om att sjukvård kunde göra att de mådde bättre. Deltagarna beskrev att 

patienterna kände en trygghet då en läkare konsulterats via telefon och att patienterna ibland 

övertygades om att följa med till sjukhuset. Vissa gånger fanns det en annan bakomliggande 

orsak till att patienterna inte ville åka med till sjukhus. Informanterna berättade att det kan 

vara att patienterna är oroliga att deras katt inte kommer få mat eller att ingen då kan ta hand 

om deras närstående som inte klarar av att hand om sig själv i hemmet. De närstående 

beskrevs vara deras barn eller make alternativt maka. Flera informanter beskrev hur de tagit 

kontakt med grannar, närstående eller hemtjänst som kunde komma och ta hand om det som 

oroar patienten.  Om det orosmomentet försvann så beskrev deltagarna att patienten därefter 

medverkade bättre i vården. (Trygghet) 

 

Delaktighet – Gemensamma beslut 

Informanterna beskrev att de behövde färdighet i att kunna bedöma och tolka vitala 

parametrar och samtidigt få ihop det med patientberättelsen för att uppnå patientdelaktighet. 

Om informanterna fick ”en känsla i magen” att något var fel så lyssnade de på den känslan 

och försökte få mer information från patienten. Det gjordes på grund av något omedvetet som 
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de tolkade i patientens omgivning som den kliniska blicken hade fastnat för. Efter att data 

som anamnes och vitala parametrar var insamlade så beskrev informanterna att de gav 

information om ambulanssjuksköterskans bedömning till patienten på ett sätt så att de förstod 

informationen. Informant nummer sex beskrev det momentet: 

-Jag bekräftar och berättar för patienten vad jag ser och vad de värden jag 

tagit visar och vad det kan tyda på. Det gäller att bemöta deras oro och ge 

dem chansen att få vara delaktig. 

 

Beroende på patientens hälsotillstånd beskrev informanterna att patienterna inte alltid var 

mottagliga för information och nästa vårdenhet istället fick förmedla den information 

patienten behövde veta. Då patienten blivit informerad om ambulanssjuksköterskans 

bedömning så beskrev flera informanter att de frågade patienten vad den hade för önskemål 

om vidare vård. Det gjorde informanterna genom att de berättade om vilka alternativ till 

undersökningar som fanns samt information om vad de olika vårdnivåerna kunde göra för 

undersökningar samt behandlingar. Förslagen framfördes så att patienten var delaktig så att 

patienten var med och tog beslut om sin egen vård. Informanterna beskrev att patienterna ska 

själv bestämma och vara delaktig i sin vård.  I vissa fall, enligt informanterna, måste de 

informera om att vårdenheter inte har vård som passar dem trots att patienten hade önskemål 

att åka dit. Enligt informanterna var det viktigt att ge patienterna information så de blir 

medvetna om vilken vård som de tillgängliga vårdinrättningarna kan ta hand om så att 

patienten själv vill och får ta beslutet att åka dit.  

 

Om fallet var att patienten inte behövde uppsöka vård direkt eller kunde klara av att vara i 

hemmet med enkla medel så framkom det från informanterna vara viktigt att ge patienterna 

rätt information så de fick veta var de kunde vända sig om de vid ett senare tillfälle får behov 

av vård. Informanterna beskrev det genom olika tillvägagångssätt, att de gav patienterna 

telefonnumret till närmaste vårdcentral eller att de delgav information och utbildning i 

egenvård. Informanterna hade en kunskap som ambulanssjuksköterskor vilken beskrevs vara 

viktig att dela med till patienten för att patienten skulle kunna ta hand om sig själv och skapa 

sin egenvård. Om det går och patienterna orkar med beskrev informanterna att patienter oftast 

önskade att vara kvar hemma och ta hand om sig själv. Det beskrevs vara enkla åtgärder som 

att ta en tablett mot smärtlindring eller att instruera i rätt sittposition när andningsbesvär 

uppstår.  
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Dilemman som framkommit från informanterna var patienter som inte ville besöka sjukvården 

för att dem är äldre, sjuka, sköra alternativt nära döden. Enligt informanterna var vanliga 

orsaker som patienterna uttryckt var att de inte längre vill åka fram och tillbaka till sjukhuset 

utan vill vara kvar i hemmet eller på boendet den sista tiden i deras liv. Det framkom att en 

avvägning i sjukhusvårdens för och nackdelar togs i beaktning. Det kan uppstå ett etiskt 

dilemma vilket informanterna beskrivit då de såg att patienten var sjuk och hade 

sjukvårdsbehov men inte ville åka till sjukhus. Informanterna berättade att de då försöker 

samarbeta med patienten, närstående, personal och andra enheter som kunde vara inkopplade 

för att patienten skulle få det så bra som möjligt den sista tiden i livet. Informanterna upplevde 

att de då fick lägga det fysiska sjukvårdsbehovet åt sidan och förstå patienten i situationen 

som den befann sig i och istället göra så att patienten får det så bra som möjligt i hemmet. 

 

Relationen till patienten 

Varje uppdrag var enligt informanterna ett tillfälle och en möjlighet att lära känna en person 

och ge tid för att förstå den personens berättelse. Informanterna berättade att jämfört med 

tidigare arbeten de haft inom vården så skiljde sig jobbet som ambulanssjuksköterska då de 

endast hade en patient i taget, vilket framkom vara en möjlighet de ansåg borde tas till vara 

på. Enligt informanterna bör patienterna bli sedda och hörda. Enligt informanterna ska 

patienterna få tid att berätta sin historia då det kunde leda till en delad förståelse för varandra. 

Ett lugnt kroppsspråk sade informanterna förmedlar en trygghet i samtalet då de upplevde att 

patienterna upplevdes känna av det och blev lugnare. Informanterna berättade även att 

beröring i form av en hand på axeln eller att hålla hand är något som gjorde patienterna 

lugnare. 

 

Informanterna berättade att då informationsutbytet som innefattade patientens 

sjukdomstillstånd var klar övergick konversationen till mer vardagligt samtal. Vidare beskrev 

informanterna att de samtalade med patienterna om allt möjligt och att det blev en form av 

samtalsterapi som uppskattades av patienterna då någon lyssnade och var intresserade av dem. 

Informant nummer sju beskrev ett samtal med en patient:  

-…hon sa det, att hon hade blivit sedd av mig den här resan, och att det 

hade varit så betydande för henne. För hon hade inte pratat med någon, så 

vi ventilerade verkligen allt möjligt. 
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Enligt informanterna var inte alla patienter öppna, vilket innebar att de patienterna inte delgav 

något om sitt liv. Det ansåg informanterna var något de respekterade och att de måste läsa av 

och tolka de situationerna och anpassa samtalet efter det. Beroende på avstånd till sjukhus så 

har det framkommit att det skiljde hur relationen med patienten skapas. Var det kort avstånd 

till sjukhus beskrev informanterna att de stannade längre tid i hemmet hos patienten för att få 

information och att patienten skulle känna sig sedd och hörd. Vid längre avstånd till sjukhus 

beskrev informanterna att relationen skapades under transporten in till sjukhus. Innan 

patienterna lämnades på vald vårdnivå så framkom det från några informanter att det var 

viktigt att berätta och gå igenom det vårdförlopp som kommer hända så att patienterna blev 

förberedd, vilket informanterna trodde att patienterna blev tryggare av. 

 

DISKUSSION 

Resultatet visade utifrån ambulanssjuksköterskornas perspektiv att personcentrerad vård 

initierades tidigt under första kontakten till både patienten och dess närstående. Vikten av ett 

bra och tydligt informationsutbyte har framkommit samt att patienterna bör göras delaktiga i 

deras egen vård om omständigheterna tillåter det. Genom ett gott bemötande, 

informationsutbyte och delaktighet ges tid för att en relation ska kunna skapas mellan 

ambulanssjuksköterska och patient. Svårigheter att tillämpa personcentrerad vård framkom då 

patienterna var alkohol- eller drogpåverkade, alternativt då det fanns språkbarriärer. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att kommunikationen mellan ambulanssjuksköterska och patient samt dess 

anhöriga var beroende av att ambulanssjuksköterskan visade intresse för patienten och att 

patienten blev tagen på allvar, att bemötandet var bra. I tidigare studie av Olthius et al. (2014) 

framkommer det att inom akutsjukvården förekommer att patienter och anhöriga är oroliga att 

de inte blir tagna på allvar. Orsaken till det kan vara att patienter och anhöriga befinner sig i 

en utsatt situation. I studien av Ahl (2012) framkom att ett tidigt bra bemötande gjorde att 

patienterna fick en tillit till ambulanspersonalen under resterande del av vårdmötet. Det 

överensstämmer med Möller, Fridlund och Göranssons (2010) resultat, där en tidig bra start i 

vårdmötet där patienter upplevde sig vara i centrum gjorde att patienterna kände sig sedda och 

blev tryggare genom hela sin vårdtid. Motsatsen, om patienterna upplevde det tidiga 

bemötandet var dåligt så upplevdes resterande del av vårdmötet negativt då patienterna kände 
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ingen eller sämre tillit till ambulanspersonalen. Ambulanspersonalens bemötande mot 

patienterna är således viktigt då de tidigt möter patienterna i vårdkedjan och kan göra så att 

patienterna får en upplevelse av tryggare vård.  

 

I resultatet motverkades patienternas oro genom att ambulanssjuksköterskorna visade respekt 

gentemot patienterna, gav tid till patienterna att bygga upp en tillit vilket gjorde att patienterna 

sedan öppnade sig och det bildades relation mellan båda parter. Travelbee (1971) belyser för 

att en god kommunikation ska kunna ske mellan sjuksköterska och patient så måste patienten 

känna sig trygg för att en ömsesidig relation ska kunna bildas. Patienternas oro minskades i 

föreliggande studie genom att ambulanssjuksköterskorna, kommunicerade, satte sig bredvid 

patienterna i samma nivå och lyssnade på dem. I studien av Elmqvist, Fridlund och Ekebergh 

(2008) visades att patienter upplevde sig sedda som en person då ambulanspersonalen 

kommunicerade genom att vara närvarande, nära dem och då de talade med lugnande ton. Att 

ge patienten tid att förmedla deras besvär genom personcentrerad vård har tidigare visat sig 

öka tryggheten för patienten (Dudas et al., 2012). 

 

I resultatet framkom att kommunikationen till äldre behövde anpassas med tydligare uttal och 

att vid vissa tillfällen ge information via text som patienten vid ett senare tillfälle kunde läsa 

för att få information. Att muntlig information inte alltid räcker och att skriva ned 

instruktioner framkom även i Elmqvist et al. (2008) studie som en faktor för att öka patientens 

trygghet. Sharp, McAllistar och Broadbent (2016) visade i sin studie att då patienter får 

problembaserade lösningar av sjuksköterskan gjorde att patienterna fick ökat förtroende, ökad 

känsla av delaktighet och förbättrad återhämtning då sjuksköterskan gjort sitt yttersta för att se 

positiva lösningar. Att visa empati för äldre patienter och att god dialog mellan patient och 

vårdpersonal finns i omhändertagandet visade sig vara viktiga faktorer i Aronsson, Björkdahl 

och Wireklint Sundström (2013) studie där äldre patienters erfarenhet av ambulanssjukvård 

undersöktes. 

 

Svårigheter i bemötandet med alkohol- och drogpåverkade patienter framkom i resultatet. 

Orsaken enligt informanterna ansågs vara att de alkohol- och drogpåverkade patienterna inte 

var helt kapabla att lyssna, och ointresserade av att få information. Liknande negativa attityder 

hur sjuksköterskor uppfattar drogpåverkade patienter framkom i en studie av Monks, Topping 

och Newell (2013). Bristande utbildning i bemötandet med drogpåverkade personer var en av 

orsakerna till den negativa attityd som sjuksköterskorna hade om drogpåverkade patienter 
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(Monks et al., 2013). Samhällets stigmatisering av alkohol- och drogberoende personer kan 

även ha bidragit till den negativa attityd som framkom i resultatet. 

 

Informationsutbytet mellan ambulanssjuksköterska och patient samt dess anhöriga framkom i 

resultatet vara viktigt för att involvera patienten i sin egen vård och för en säker vård. Detta 

genom att ambulanssjuksköterskan frågade efter information om vad patienten hade för 

tidigare erfarenheter av vård och frågade efter önskemål om vad vården kan göra för dem. 

Enligt Ekman et al. (2011) är en anpassning av vården efter patientens kunskap om sin egen 

sjukdom en del av PCV. Patienters tidigare upplevelser och minnen av vård är något som 

ambulanspersonalen bör ha i beaktande vilket Ahlenius, Lindström och Vicentes (2017) 

studie beskriver att patienter kan ha högre krav på vården beroende på deras tidigare 

erfarenheter. Ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de lyssnade, tog 

emot och gav information till både anhöriga och patienter men att det i slutändan var 

patienterna som bestämde över sin egen vård, vilket överensstämmer med Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) där patienten har rätt att medverka och påverka beslut om sin 

egen vård.  

 

Det framkom att ambulanssjuksköterskorna i föreliggande studie såg att patienterna ibland har 

behov av ytterligare information och därför måste utbilda patienterna i deras sjukdom hur de 

istället kan göra för att hantera sjukdomen och optimera sin behandling. Det bekräftas av 

Sharp et al. (2016) där det framkommit att det är positivt ur en personcentrerad synvinkel om 

sjuksköterskan ser och kan läsa patientens enskilda behov och genom informationsutbyte med 

patient kan det leda till en ökad autonomi för patienten då de lär sig påverka sin egen hälsa. 

Sjukvårdens resurser är begränsade. Huruvida det är ambulanssjuksköterskans roll att utbilda 

patienter i deras sjukdom kan diskuteras då andelen ambulanser i landet minskar samtidigt 

som andel ambulansärenden ökar (Bremer, 2016). Risken kan vara att patienter som har 

livshotande behov av ambulanssjukvård kan få vänta längre tid på vård då 

ambulanssjukvårdens resurser används på ett sätt som sänker den prehospitala 

akutsjukvårdens tillgänglighet. Det kan leda till samhälleliga effekter då sjukvården inte blir 

lika tillgänglig och möjligtvis leda till att patienter tar onödig skada. Att 

ambulanssjuksköterskorna utbildade patienter i deras sjukdom är dock förståeligt, då det ingår 

i sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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I resultatet framkom att ambulanssjuksköterskorna lyssnade på patienternas tidigare 

erfarenheter av vård, deras kunskaper om sjukdom och önskemål om vårdinstans. Det innebär 

att ambulanssjuksköterskorna använde sig av patientberättelsen, som är en av nycklarna till 

PCV (Ekman et al., 2011). Patientberättelsen är då sjuksköterskan lyssnar på patienten i hur 

de upplever sin nuvarande situation, hur situationen påverkar dem och vilka behov och 

resurser som finns (Ekman et al., 2011). Enligt resultatet ska informationen mellan 

ambulanssjuksköterskorna och patienterna ske åt båda håll och från 

ambulanssjuksköterskornas perspektiv var det viktigt att den är rak och ärlig för att undvika 

missförstånd. Om patienterna gavs tid att delge sin berättelse fick ambulanssjuksköterskorna 

ökad förståelse om patienterna. Då ambulanssjuksköterskorna hjälpte patienterna att få bort 

orosmoment medverkade patienterna bättre i vården. Det samstämmer med 

ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning vilket bland annat innehåller att identifiera 

och analysera etiska frågeställningar och i samverkan organisera samt kommunicera med 

andra vårdföreträdare för en god och säker vård (RAS, 2012).  

 

Det framkom i resultatet att ambulanssjuksköterskorna ansåg det viktigt att patienterna blev 

delaktiga i sin egen vård genom att patienterna fick individanpassad information och var med 

i beslutsfattandet om hur, vart och om fortsatt vård skulle bedrivas. Det instämmer med 

studien av Kolovos et al. (2015) där sjuksköterskorna ansåg patienternas delaktighet ökade då 

beslutsfattandet var delat mellan patient och sjuksköterska genom att relevant information 

gavs till patienten. Att göra patienterna delaktiga i vården kan leda till att de upplever att de 

blir tagna på allvar då de får valmöjligheter och får göra deras egna val. Etiskt kan det vara 

svårt för ambulanspersonal att låta patienten göra alla vårdval då deras riktlinjer eller 

professionella roll säger något annat (Sandman & Nordmark, 2006). Det är således upp till 

ambulanspersonalen att göra patienten involverad i sin egen vård och hur PCV utförs ute i 

ambulansverksamheterna är troligtvis beroende på ambulanspersonalen. Det visar Holmberg, 

Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) då patienter upplevde att deras relation med 

ambulanspersonalen både var negativ och positiv. Patienterna såg sig själva som obetydliga 

då ambulanspersonalen inte var socialt eller emotionellt engagerade. De tillfällen då 

patienterna upplevde att de blev lyssnade på, visade respekt, och involverade i sin egen vård 

så upplevde patienterna mötet positivt (Holmberg et al., 2014). 

 

Ambulanssjuksköterskorna i resultatet beskrev att tiden var viktig för att kunna skapa en 

relation med patienten. Antingen skapade ambulanssjuksköterskorna tiden genom att vara 
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kvar längre tid hemma hos patienterna eller om avståndet var långt till sjukhus så användes 

tiden under transport för att kunna få möjlighet att bilda en relation med patienten. Genom att 

ambulanssjuksköterskorna gav ett lugnt intryck blev patienterna tryggare. Relationen var 

viktig för att ambulanssjuksköterskorna och patienterna skulle få en delad förståelse för 

varandra.  Det stämmer överens med studien av Vicente, Castrén, Sjöstrand och Wireklint 

Sundström (2013) där patienterna beskrev att en ömsesidig relation mellan 

ambulanspersonalen och dem var viktig eftersom patienterna kände sig tryggare och upplevde 

att de fick den bästa vården. Ekman et al. (2011) och Travelbee (1971) beskriver den 

ömsesidiga relationen, att den bygger på att ge patienten tid, skapa delaktighet vilket leder till 

en trygghet för patienten vilket stämmer överens med delar av resultatet.  

 

Resultatet visade hur ambulanssjuksköterskan tillämpade PCV och resultatet är positivt. Då 

studien använde sig av ambulanssjuksköterskor för insamlande av data istället för patienter 

kan det ha givit en falsk positiv bild. Frågeställningen kan också ha påverkat resultatet att bli 

mer positivt än vad det egentligen är.  Om patienters upplevelse undersökts kan resultatet sett 

annorlunda ut vilket framkom i studierna av Rantala et al. (2016) och Ahlenius et al. (2017) 

där patienterna tillfrågades, vilket gav en negativ bild på hur bemötandet från 

ambulanspersonalen var. Kontexten som deras resultat speglar svarar dock inte för samtliga 

patienter då Rantala et al. (2016) tillfrågat patienter som blev lämnade i hemmet då de blev 

bedömda av ambulanspersonalen att inte ha något vårdbehov att transporteras till sjukhus. 

Den kontext som gjorde att patienterna i studien Ahlenius et al. (2017) blev inkluderade var 

för att en avvikelse i deras ärende hade skapats.  

 

Samhället kan kräva att PCV fullföljs då det enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 

så har patienten rätt att bli informerad och själv vara med i beslut som rör dem i deras egen 

vård. En positiv effekt av PCV är att den kan ge minskade kostnader för vården (Larsson, 

Fridlund, Teleman, Arvidsson & Bergman, 2014). Samhället kan således ställa krav på 

sjukvården att PCV efterföljs. Det är något sjukvården bör göra då PCV är en komponent som 

enligt de Silva (2014) behövs för att åstadkomma högsta kvalité på sjukvård. För 

ambulanspersonal är det inte alltid etiskt lättsamt att patienten får bestämma över sin egen 

vård. Ambulanspersonal upplever det etisk svårt då patienten bestämt inte vill åka till sjukhus 

medan ambulanspersonalen bedömt att det behövs (Sandman & Nordmark, 2006). Några 

praktiska riktlinjer för hur ambulanspersonal ska eftersträva PCV finns inte, men sådana 

riktlinjer skulle kunna underlätta tillämpningen av PCV. Resultatet visar att 
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ambulanssjuksköterskor är medvetna och tillämpar PCV, vilket ingår i deras 

kompetensbeskrivning (RAS, 2012). Däremot är inte alla i ambulanspersonalen 

ambulanssjuksköterskor och enligt författarnas erfarenhet är lägre kompetens vanligt 

förekommande. Om det påverkar hur PCV tillämpas är oklart.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte använde sig författarna av en kvalitativ studiedesign då det 

enligt Polit och Beck (2017) uppnås ett djup med kvalitativ forskning jämfört med om ämnet 

studerats med kvantitativ forskning. Vid analysprocessen använde sig författarna av 

Konventionell innehållsanalys av Hiseh och Shannon (2005). Det ansågs vara lämpligt vid 

studerande av fenomenet och deras steg i analysprocessen fanns väl beskrivet. Initialt var 

tanken att genomföra en observationsstudie för att studera omhändertagandet av patienterna. 

Men på grund av tidspress ansågs det bli problematiskt då det hade inneburit att åka med 

ambulansen på uppdrag och framme på plats fråga patienterna om ett godkännande för deras 

deltagande. Det hade också kunnat innebära att vissa patienter upplevt sig trängda och 

godkänt sitt deltagande trots att det var emot deras vilja. Datainsamlingen hade således tagit 

för lång tid att genomföra.  

 

Istället intervjuades ambulanssjuksköterskor för att komma åt det datamaterial som författarna 

ville samla in. Ett bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare till studien. Ett 

informationsbrev gick ut till de valda stationerna där lämpliga informanter fanns. SBU 

(2017b) visar i sin rapport att risken med bekvämlighetsurvalet är att den demografiska 

informationen inte blir så spridd som det önskas. Slumpmässigt lyckades författarna att nå en 

spridd demografisk information vilket kan ses som en styrka i studien (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). De flesta informanter tillfrågades först muntligt i korridoren på 

arbetsplatsen och efter en viss betänketid gav de beslut om de valde att medverka i studien. 

Då en av författarna hade en privat relation till två av informanterna så kan frivilligheten till 

att delta i studien diskuteras. Men eftersom de två informanterna själv tog kontakt och valde 

att anmäla sig till studien ansågs det att deras deltagande var frivilligt. Totalt tio personer 

medverkade i studien. Innan studien startade utfördes en pilotintervju.  

 

Under den pilotintervju som utfördes var båda författarna på plats för att i resterande 

intervjuer kunna erhålla så jämbördiga intervjuer som möjligt. Transkribering av pilotintervju 
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genomfördes samma dag för att se om frågorna som ställdes svarade på studiens syfte, vilket 

det ansågs göra. Genomgående i studien var den en författare som intervjuade och den andra 

författaren genomförde transkriberingen. Enligt Kjellström (2017) är det en styrka att det är 

någon annan som gör transkriberingen än den som utförde intervjun. Eftersom författarna var 

arbetsaktiva på ambulansstationerna där intervjuerna ägde rum och att potentiellt känsliga 

ämnen för informanterna kunde diskuteras, var det av yttersta vikt att informationen 

behandlades så att den inte kan härledas till en individ. På grund av det följdes CODEX 

(2018) etiska principer angående kraven gällande information, konfidentialitet, samtycke och 

informanternas säkerhet. En medvetenhet fanns om svårigheter som kan framkomma under 

intervju med kollegor som berättar om patientfall vilka inte alltid haft ett bra utfall. En öppen 

dialog mellan moderator och informant eftersträvades och om någon informant inte ville ta 

upp ett patientfall som var jobbigt känslomässigt så ombads informanten att berätta ett annat 

patientfall. 

 

Danielsson (2017) beskriver att intervjuer skall hållas i en miljö där konversationerna kan ske 

ostört av förbipasserande personer, vilket efterföljdes i denna studie. Intervjuerna 

genomfördes i de flesta fall i samband med pågående arbetspass vilket kan ha medfört en viss 

stress för informanterna då de när som helst kunde bli avbrutna på grund av larm. 

Informanterna upplevdes inte stressade så troligtvis påverkade det inte intervjuerna. Polit och 

Beck (2017) beskriver att det kan skapa en större trygghet om intervjun sker i en miljö som 

informanterna är bekant vid och att det sker under arbetstid. En nackdel med att intervjuerna 

genomfördes med informanterna under arbetstid var att två intervjuer fick avbrytas på grund 

av att deltagarna fick larm och var tvungna att åka på uppdrag. Dessa två informanter erbjöds 

senare att fortsätta intervjuerna från där de avslutades eller att börja om intervjun från början. 

Den tidsmässiga längdvariationen på intervjuerna kan bero på moderatorernas okunskap och 

orutin kring att leda och strukturera intervjuer. Variationen blev mindre under de sista 

intervjuerna.   

 

Materialet som spelades in sparades till studien blev godkänd. Det gjordes för att författarna 

skulle kunna återge innehållet så noggrant som möjligt. Båda författarna använde sig av 

frågeformuläret (Bilaga 1), innehållande både huvudfrågor och tillvalsfrågor. Huvudfrågorna 

ställdes till varje deltagare och kunde efter behov följas upp med tillvalsfrågorna för att få ett 

mer djup i deras svar. När transkriberingen var utförd satt författarna först enskilt med 

texterna där koder plockades ut. Vid ett senare tillfälle sammanställde och diskuterade 
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författarna de olika koderna. Diskussion om vad som var relevant och svarade till syftet 

gjorde att koder gemensamt plockades ut de som senare i analysen blev subkategorier och 

kategorier. Polit och Beck (2017) anser att en studies tillförlitlighet höjs om data sparas en 

längre tid och även när det finns en kontinuitet i studien när den utförs.  

 

Under den resterande delen i analysprocessen deltog båda författarna för att uppnå en enhetlig 

uppfattning och förståelse de koder som valdes ut. Författarna gick tillbaka för att se vart ifrån 

dessa koder kom och i vilken kontext som koderna hade använts i intervjuerna för att den 

information som informanterna hade givit författarna inte skulle presenteras felaktigt i 

resultatet. Detta presenteras i tabell 1. Då läsarna kan se analysen i en tabell skapas det en 

större förståelse vilket ökar studiens trovärdighet (Thornberg & Fejes, 2015). Citat från 

informanterna har presenterats i löpande text under varje kategori för att skapa en större 

förståelse för resultatet. Då det finns citat som är presenterade skriver Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) att det förstärker giltigheten i studien då läsaren ges möjlighet att tolka 

innehållet i förhållande till ämnet. 

 

Tillvägagångssättet och analysprocessen har presenterats så att läsaren kan försöka efterlikna 

studiens format. Polit och Beck (2017) skriver att om det går att efterlikna en studie så stärks 

tillförlitligheten. Hur överförbar studien är svår att säga då det skulle behövas vidare 

forskning inom området med ett större geografiskt omfång och fler studier med liknande 

resultat. Det som talar för en överförbarhet är att urvalet, analysen och kontexten är väl 

beskrivna och att kontexten har ett bett spektrum gällande kön, ålder och arbetserfarenheter 

vilket ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Datamättnad uppnåddes då de 

flesta intervjuer var genomförda enligt kriterier från SBU (2017b), vilket innebar att en bred 

informationsbedd samlades in för att besvara studiens syfte.   

 

Då författarna var verksamma på arbetsplatserna där datainsamlingen genomfördes 

diskuterades förförståelsen för att försöka att åsidosätta den egna förförståelsen. Det 

genomfördes genom att aktivt åsidosätta förförståelsen under arbetet med den information 

som informanterna delgav under intervjuerna. En nackdel med förförståelse, vilket Danielsson 

(2017) beskriver är att det kan påverka datamaterialet vilket minimeras om forskarna ej har 

förkunskap inom det studerande området. Motsägelsefullt skriver Henricsson och Billhult 

(2017) att förförståelsen till informanternas miljö kan ses som en styrka. Då det finns en 

relation till informanterna kan det få ett positivt utfall vid studerande av olika fenomen. 
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Författarna har försökt att tonat ner sin förförståelse och arbetat med datamaterialet ur en 

manifest synvinkel. För att distansera sig kollegorna har moderatorerna haft privata kläder och 

inte varit i tjänst när intervjuerna genomfördes. 

 

Då PCV är ett relativt nytt begrepp behövs det mer forskning inom området för att kunna dra 

slutsatser gentemot en stor population. Ett förslag till vidare forskning är att intervjua 

patienter om PCV och undersöka vilka egenskaper patienterna ser att sjuksköterskan ska ha 

och hur patienterna vill bli involverad i sin egen vård. Ytterligare ett förslag till vidare 

forskning är en observationsstudie för att se hur omhändertagandet i den prehospitala miljön i 

verkligheten genomförs för att bredare kartlägga omhändertagandet, kunskapsluckor och 

svårigheter som finns. 

 

Slutsats 

Resultatet visar på hur ambulanssjuksköterskan ur ett personcentrerat perspektiv tar hand om 

patienter prehospitalt. Ambulanssjuksköterskan ser personen bakom sjukdomen och försöker 

skapa en helhet vilket är viktigt i PCV. Ytterligare forskning behövs för att utforska patientens 

upplevelse hur personcentrerad vård tillämpas prehospitalt. 
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Bilaga 1. Frågor att ställa till deltagare 

Ålder 

Kön 

Antal år som sjuksköterska 

Antal år som specialistsjuksköterska  

Kan du berätta om ett patientfall där omhändertagande blev bra. Berätta gärna ifrån 

utalarmeringen tills att patienten hamnade på den valda vårdinrättningen. Hur gick det till?   

Hur beskrev patienten sin upplevelse vid detta tillfälle? 

Kan du berätta om ett patientfall där omhändertagande blev mindre bra. Berätta gärna ifrån 

utalarmeringen tills att patienten hamnade på den valda vårdinrättningen. Varför tror du att 

blev det så? 

Hur beskrev patienten sin upplevelse vid detta tillfälle? 

Kan du ge exempel på en vårdsituation där du uppfattat att patienten varit delaktig? 

Hur känner du efter att ett vårdmöte har blivit bra? 

Hur känner du efter att ett vårdmöte har mindre bra? 

Är det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar denna intervju? 

 

Uppföljande frågor:  

Kan du förklara/berätta lite mer tydligare?  

Hur menar du?  

Kan du beskriva det närmare? Utveckla gärna.  

Hur fick det dig/patienten att känna? 

Hur skedde kommunikationen? 

Hur var bemötandet?   
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Bilaga 2:1 Informationsbrev 

 

Personcentrerad vård har visat sig höja kvalitén på vården. Vi vill 

därför genomföra en intervjustudie om hur personcentrerad vård 

tillämpas prehospitalt ur ambulanssjuksköterskans perspektiv. Vi 

hoppas få en ökad förståelse för bemötandet av patienter och sjuksköterskans 

tillvägagångssätt i den personcentrerade vården prehospitalt. 

  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. För deltagande krävs att du är 

ambulanssjuksköterska, arbetar i Region Uppsala och har minst 1,5 års erfarenhet inom 

verksamheten.  

 

Det är helt frivilligt att medverka i studien och Du kan när som helst välja att avbryta Din 

medverkan utan att förklara varför. Intervjuerna kommer att ske på Er arbetsplats i ett rum där 

endast Du och vi studenter kommer medverka. Intervjun kommer spelas in och beräknas pågå 

cirka 30 minuter. 

  

Inspelningen och data innefattande Ert deltagande kommer hanteras konfidentiellt. Det 

innebär att inspelningen kommer skrivas ut och avkodas under arbetets gång. När arbetet 

godkänts kommer inspelningen raderas. Information om Dina svar kommer behandlas så att 

inga obehöriga, enskilda personer eller arbetsgivare kommer kunna ta del av dem. I resultatet 

kommer det inte gå att se vem som har sagt vad eller vilka som har intervjuats. Under 

pågående arbete kommer endast vi studenter ha tillgång till inspelningarna. 

 

Om Du väljer att medverka i projektet vänligen kontakta oss och skriv under blanketten. Om 

du har några frågor kan du kontakta oss. Arbetet skrivs av två studenter inom 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård och är en del av 

examensarbete. 

 

Studerande till specialistsjuksköterska Handledare 

Robert Bergman   Universitetslektor 

073-0983983    Katarina Edfeldt 

Mail: Robert.Bergman.7990@student.uu.se Katarina.Edfeldt@surgsci.uu.se 

 

Michael Lindström 

076-0220893 

Michael.Lindstrom.7427@student.uu.se  

  

Instutitionen för 

folkhälso- och 

vetenskap 

2019 

Till dig som är specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård  

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 
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Bilaga 2:2 Samtyckesblankett 

Samtycke  

Undertecknad har härmed tagit del av informationen gällande projektet ” Hur tillämpas 

personcentrerad vård prehospitalt?”och vet att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst utan förklaring. 

 

Med detta intygar jag mitt samtycke till att delta i studien: 

 

Ort och datum ____________________________________________________________  

 

Namnteckning______________________________________________________________  

 

Namnförtydligande__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


