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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom sjukvården förekommer ”utebliven omvårdnad”, vilket inkluderar all 

omvårdnad som uteblir. Detta påverkar patientens vårdupplevelse negativt och leder till ett 

vårdlidande för patienten. Mest förekommande är utebliven information och kommunikation 

med- och till patienterna, och skälet grundas i ett komplext samband av olika faktorer. 

Aktuell forskning inom området baseras framförallt på intrahospital vård och kunskapen om 

utebliven omvårdnad prehospitalt är begränsad. 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera i vilka situationer utebliven omvårdnad sker vid 

vård av patienter som är kritiskt sjuka inom prehospital vård samt vilken omvårdnad som 

uteblir och varför. 

Metod: Studien har en kvalitativ design och bygger på data inhämtad från 

ambulanssjuksköterskor, genom semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats som 

analyserats med Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. 

Resultat: Omvårdnad uteblir vid vård av kritiskt sjuka patienter prehospitalt. Främsta 

orsaken till att det sker var både en omedveten- och medveten prioritering av 

ambulanssjuksköterskan där direkt livräddande åtgärder prioriteras före omvårdnad ofta i 

kombination med tidsbrist och ett behov av att arbeta eller komma iväg till sjukhus snabbt. 

Den omvårdnad som uteblev var främst kommunikation och information till patienter och 

anhöriga, respekt för patientens autonomi och integritet samt hänsyn till patientens basala 

behov.  

Slutsats: Omvårdnad uteblir vid kritiska patienter till följd av en prioritering av 

ambulanssjuksköterskan vilket skapar ett vårdlidande för patienten. Olika situationer och 

prehospitala förhållanden medförde att ytterligare faktorer behövde beaktas och omvårdnad 

uteslöts. Exempelvis uteslöts information och kommunikation till patienten. Ytterligare 

forskning från patient- eller anhörigperspektiv vore av intresse för att ytterligare belysa 

fenomenet. 
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ABSTRACT 

Background: Missed nursing care is a problem in healthcare. Missed nursing care is all the 

care that is missed given to patients. This will negatively affect the patients’ health-care 

experience and lead to suffering. Most occurring missed nursing care is information and 

communication to the patient, the reason is a complex issue of various factors. Previous 

research on this subject lacks insight regarding missed nursing care in prehospital 

environment. 

Aim: Aim of the study was to identify in which situations missed nursing care occur within 

prehospital care of critically ill patients, and which care actions are left out and why. 

Method: This study has a qualitative design with an inductive approach. Data is collected 

from Swedish ambulance nurses through semi-structured interviews and analysed with 

content analysis in accordance with Graneheim and Lundman (2004).  

Result: The cause for missed nursing care is an active prioritization by the ambulance nurse 

where lifesaving actions were prioritized before nursing care. This happened when caring for 

critically ill patients with simultaneous need for quick action and transport. There were also 

un subconscious prioritization as a reason for missed nursing care. The missed care was 

information for the patient and relatives, respect for integrity and autonomy and patient 

hygiene. 

Conclusion: Active and subconscious prioritization was the reason for missed nursing care. 

Suffering from given care is a result of missed nursing care. Example of missed nursing care 

was information and communication. Research from patient and relatives perspective would 

be of interest for further illuminate the phenomena.  
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BAKGRUND 

Definition av ”missed nursing care” och “utebliven omvårdnad”  

“Missed nursing care” är ett begrepp som inkluderar all patientvård som utelämnas eller 

fördröjs, helt eller delvis, medvetet eller omedvetet (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & 

Griffiths, 2014; Kalisch, Landstrom & Hinshaw, 2009). En ytterligare syn på “missed nursing 

care” inkluderar även den vård som bortprioriteras, och att olika kulturer definierar begreppet 

olika (Zelenikova, Drach-Zahavy, Gurkova & Papastravrou, 2019). Konceptet “missed 

nursing care” uppmärksammades 2006 i publicerade artiklar där samma omvårdnadsmoment 

uteblev upprepade gånger (Kalisch, 2006). Inom begreppet “missed nursing care” definierade 

Kalisch och medarbetare (2009) två olika felaktigheter i sjuksköterskans agerande: 

handlingsfel, till exempel att markera motsatt ben på patienten inför operation, och 

ageringsfel, exempelvis inte observera patienten i den utsträckning tillståndet kräver. 

Begreppet ”missed nursing care” är internationellt och kommer fortsättningsvis benämnas 

som ”utebliven omvårdnad”.  

Vilken omvårdnad som uteblir  

Utebliven omvårdnad äventyrar patientens hälsa, vilket inte enbart sker intrahospitalt utan 

även inom prehospital sjukvård (Colldén-Benneck & Bremer, 2019). Begreppet prehospital 

sjukvård definieras fortsättningsvis till att innefatta all ambulanssjukvård i hemmet, på 

skadeplats samt under transport till och från sjukhus. Den omvårdnad som framförallt uteblir 

är kommunikation med patienterna, inkluderande patientinformation och utbildning samt 

tröst till patienten i utsatta situationer (Ausserhofer et al., 2013; Ball et al., 2014; Bragadottir 

& Kalisch, 2018). En förbättrad kommunikation, där patienten inkluderas som jämlik i 

vårdteamet, minskade utebliven omvårdnad samt att ökad involvering ökar patientens känsla 

av sammanhang och upplevd hälsa (Andersson, 2017; Avallin, Muntlin Athlin, Björck & 

Jangland, 2020; Nygren & Lundman, 2009). Att låta patienten vara delaktig i vården 

resulterade inte bara i bättre omvårdnad, utan även i minskad oro samt ökad känsla av 

trygghet hos patienten (Avallin et al., 2020). Förutom kommunikation och information 

uteblev även basal omvårdnad som vändningar, matning samt försenad eller utebliven 

mobilisering vilket kan bidra till vårdskador och ökat lidande för patienter (Albsoul, 

FitzGerald, Finucane & Borkoles, 2019; Andersson, 2017; Gravlin & Pheonix-Bittner, 2010; 

Kalisch, 2006). Även administrativt arbete som att uppdatera vårdplaner eller fullgod 
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dokumentation uteblir av olika anledningar vilket påverkar patientens vård negativt (Albsoul 

et al., 2019; Ball et al., 2014; Bragadottir & Kalisch, 2018). Basal omvårdnad såsom munvård 

och duschning rapporteras som två av de vanligaste formerna av utebliven omvårdnad 

(Kalisch & Xie, 2014). Att inte lyssna på patienten, svara på patientlarm, stänga av 

övervakningslarm och inte få hjälp med toalettbehov uteblir i lägst grad (Kalisch & Xie, 

2014). Enligt Kalisch (2009) uteblev även ny bedömning av patientens status för varje nytt 

arbetspass. Interdisciplinära vårdmöten med olika professioner rapporterades som utebliven 

omvårdnad, även om patienten inte uppmärksammade problemet (Gravlin & Pheonix-Bittner, 

2010). 

Effekter av utebliven omvårdnad 

Omvårdnad som uteblir på sjukhus har negativ påverkan på både vårdkvalitet samt patienters 

tillfredsställelse av vården. Utebliven omvårdnad leder till negativa implikationer för 

patienten vilket kan hota patientsäkerheten (Jones, Hamilton & Murry, 2015). Samband finns 

mellan ökad mortalitetsrisk och ökat antal patienter som sjuksköterskan ansvarar för (Aiken 

et al., 2014; Schubert, Clarke, Aiken & De Geest, 2012). Vanliga vårdskador på grund av 

utebliven omvårdnad är vårdrelaterade infektioner, falltrauma, trycksår samt nedsatt 

patientsäkerhet (Recio-Saucedo et al., 2018; Socialstyrelsen, 2016). Samband påvisas även 

mellan återinläggning av patienter som tidigare skrivits ut från sjukhuset och tidigare 

utebliven omvårdnad. Patienter skattar sin vård sämre då sjuksköterskor inte har möjlighet att 

utföra en fullgod omvårdnad, och patienternas tilltro till vården och sjukhuset minskar 

(Recio-Saucedo et al., 2018).  

Varför omvårdnad uteblir 

Utebliven omvårdnad beror på flera komplexa faktorer där resurser som 

sjuksköterskebemanning och materialtillgång tillsammans med patienternas vårdbehov ligger 

till grund för utebliven omvårdnad, se figur 1 (Kalisch et al., 2009). En av grundorsakerna till 

varför utebliven omvårdnad uppstår är när patientantalet överstiger sjukvårdens resurser (Ball 

et al., 2014; Bragadottir, Kalisch & Tryggvadottir, 2017; Bruyneel et al., 2015; Cho, Kim, 

Yeon, You & Lee, 2015; Griffiths et al., 2018; Kalisch, 2006; Kalisch & Xie, 2014). Enligt 

en rapport från Sveriges regering (SOU, 2018:77) bidrar specialistsjuksköterskor med att 

strukturera det praktiska- och administrativa vårdarbetet vilket behövs för att minimera både 

handlingsfel och agerandefel. 
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Figur 1. Modell för missed nursing care. En schematiskt bild över olika faktorers påverkan 

på sjuksköterskans agerande som leder till utebliven omvårdnad (Kalisch et al., 2009).  

 

Bidragande faktorer till att vårdskador på grund av utebliven omvårdnad kan uppstå är 

bristande kompetens hos sjuksköterskor, bristande dokumentation samt otillräcklig 

kommunikation. Utebliven omvårdnad som orsakar någon typ av vårdskada skulle troligen 

kunna undvikas med tidiga adekvata åtgärder (Andersson, 2017). Stress, utmattning samt låg 

mental koncentration hos sjuksköterskor på ambulansen leder till misstag inom prehospital 

sjukvård (Gary et al., 2009; Pyper & Paterson, 2016). Sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

och ung ålder uppvisar ökad mängd utebliven omvårdnad än äldre, mer erfarna 

sjuksköterskor (Bragadottir et al., 2017). 

Teoretisk utgångspunkt 

Lidandet är en del av människans existens och lidandet inom vården delas in i tre olika 

dimensioner: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994). Vald teoretisk 

utgångspunkt är Katie Erikssons teori om vårdlidande (Eriksson, 1994). Vårdlidande uppstår 

för patienten då vården oavsiktligt ökar lidandet både kroppsligt och själsligt (Eriksson, 

1994). Vårdlidandet kan uppstå till följd av fyra olika kategorier: Kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 2018).  

 

Kränkning av patientens värdighet anses vara den vanligaste formen av vårdlidande 

(Eriksson, 1994; Eriksson, 2018). Patientens värdighet är en fundamental del av 

omvårdnaden där en kränkning alltid innebär ett vårdlidande (Dahlberg, 2002). Patientens 

värdighet kränks då personens egna resurser ignoreras och personens existens förminskas, 

eller genom att inte ge patienten tillräckligt med information om vården vilket medför att 

personen kan känna sig tvingad till utsatta situationer eller riskfyllda behandlingar (Dahlberg, 

2002). Värdigheten kränks då patienten tvingas till behandlingar, undersökningar samt att 
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svara på levnadsfrågor vilket medför att patientens integritet kränks och minskar människans 

värde (Eriksson, 1994). Fördömelse och straff är nära sammanlänkat med kränkning av 

patientens värdighet. Vårdlidandet uppstår som en följd av vårdpersonalens agerande 

(Eriksson, 2018). Specialistsjuksköterskans uppgift är att ge vård och lindra lidande 

(Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Dock 

ingår inte rätten att överta uppfattningar om vad som är rätt och fel för patienten (Eriksson, 

1994). Vården besitter specialistkompetens och kunskap som i de flesta fallen kan avgöra vad 

som är lämpligast för patient, dock har den sjuka människan alltid rätt att välja själv. Om 

vården fördömer eller kränker patientens val, lidande och tillstånd kan patienten straffas med 

en nonchalant attityd med bristande empati eller respekt. Detta kan uppstå då individer har 

olika uppfattningar om lidande eller det fysiska lidandets karaktär, det kan även uppstå som 

en maktutövning. Vid maktutövande fråntas patientens fria vilja och hen får inte sina unika 

behov bemötta. Oavsett om handlingen från vården sker medvetet eller omedvetet skapar det 

ett vårdlidande för patienten (Dahlberg, 2002; Eriksson, 2018). Maktutövningen kan även ske 

direkt eller indirekt. Direkt maktutövning sker genom tvång eller medveten övertalning mot 

patientens vilja. Indirekt sker maktutövningen genom att skapa en känsla av maktlöshet hos 

patienten. Vid all typ av utebliven vård uppstår alltid ett vårdlidande för den sjuka människan 

(Dahlberg, 2002; Eriksson, 2018). Kräkning, maktutövning, fördömelse och straff samt 

utebliven vård leder alla till ett lidande för patienten (Eriksson, 2018). Orsaken kan vara 

medveten eller omedveten från vårdpersonalen sida. Om patientens behov inte blir 

tillgodosedda eller om bedömningen är bristande uppstår utebliven vård och därmed ett 

vårdlidande (Eriksson, 1994). Med utgångspunkt från intervjuer med ambulanssjuksköterskor 

kommer utebliven omvårdnad knytas ihop med den teoretiska utgångspunkten vårdlidande 

och återkomma i diskussionen. Begreppet ambulanssjuksköterskor syftar till sjuksköterskor 

med svensk specialistutbildning inom prehospital sjukvård. 

Problemformulering 

Prehospital sjukvård är en nödvändig samhällsinsats för att bedriva effektiv vård för den som 

är allra sjukast. Det förekommer situationer då omvårdnad uteblir eller fördröjs, både i 

ambulansen och i övriga sjukvården. Vid fördröjd eller utebliven omvårdnad drabbas 

patienten negativt. Det är därför viktigt att erhålla en djupare förståelse för hur omvårdnaden 

påverkas i akuta situationer, samt i vilka situationer detta uppstår, för att på så vis få 

möjlighet att förhindra problem innan de uppstår. Mycket av forskningen inom prehospital 

sjukvård sker internationellt, där ambulanspersonal har en annan typ av utbildning än i 
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Sverige. Det resulterar i att det finns begränsat med forskning på ambulanssjuksköterskor 

som framförallt är kopplat till utebliven omvårdnad. Studien genomfördes därför med 

svenska ambulanssjuksköterskor med syftet att identifiera varför och i vilka situationer 

utebliven omvårdnad sker samt vad som uteblir vid vård av en patient som är kritiskt sjuk. 

Patienter som är kritiskt sjuka syftar till patienter i livshotande tillstånd med svikt i ABCD 

enligt AMLS konceptet. 

Syfte  

Syftet med studien var att identifiera i vilka situationer utebliven omvårdnad sker vid vård av 

patienter som är kritiskt sjuka inom prehospital vård samt vilken omvårdnad som uteblir och 

varför. 

METOD 

Design 

Designen är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Vald design ger en närmare 

relation med deltagare och ökar möjligheten att djupare förstå ambulanssjuksköterskors 

erfarenheter om utebliven omvårdnad prehospitalt (Danielsson, 2017a; Olsson & Sörensen, 

2011). 

Urval 

Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera ambulanssjuksköterskor som arbetar inom 

ambulansverksamheten i en region i mellersta Sverige. Urvalet gjordes för att inkludera 

ambulanssjuksköterskor med stor erfarenhet om vård av kritiskt sjuka patienter som kunde 

bidra med djupgående och rik information (Danielsson, 2017a; Henricsson & Billhult, 2017; 

Polit & Beck, 2016). Regionen inkluderar fyra ambulansstationer och 16 

ambulanssjuksköterskor deltog i intervjuer. Inklusionskriteriet för deltagande var kliniskt 

aktiv ambulanssjuksköterska inom regionen. Exklusionskriterier var grundutbildade 

sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor med annan specialistutbildning än prehospital 

sjukvård samt ambulanssjukvårdare. Deltagarna hade en varierande sociodemografisk 

karaktär såsom olika ålder, kön samt arbetslivserfarenhet, vilket bidrog till ett rikt 

datamaterial (Danielsson, 2017a; Polit & Beck, 2016). En intervju kunde inte fullföljas då en 

utalarmering avbröt intervjun under uppvärmningsfrågorna och därför uteslöts hela intervjun, 

totalt 15 ambulanssjuksköterskor inkluderades.  
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Kontext  

Fyra ambulansstationer med varierande personalmängd ingick i regionen. Personalens 

kompetens och yrkeskategorier på de olika stationerna varierade. De var sjukvårdare, 

undersköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom olika områden. Rutinerna 

på de olika arbetsplatserna baserades efter samma behandlingsriktlinjer där utövandet inte ska 

skiljas mellan ambulanssjuksköterskorna. Miljön på arbetsplatserna bestod genomgående av 

öppenhet och välkomnande attityder. Skillnad fanns i arbetstempo, där de mindre stationerna 

tenderade att ha färre patienter och fler strategiska utplaceringar av ambulans och tvärtom på 

den större ambulansstationen. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer som byggde på en egengjord intervjumall 

(bilaga 1) (Danielsson, 2017a; Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2016). Mallen 

inleddes med uppvärmningsfrågor med syfte att etablera en trygghet mellan deltagaren och 

författarna innan intervjun startade (Polit & Beck, 2016). Ytterligare djup i svaren skapades 

genom kompletterande följdfrågor, exempelvis: kan du utveckla..., hur menar du då..., hur 

tänkte du då..., hur kände du då... (Danielsson, 2017a; Olsson & Sörensen, 2011).   

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med ansvarig verksamhetschef för inkluderade ambulansstationer där syfte och 

metod presenterades och skriftligt samtycke erhölls (bilaga 4). Innan deltagare tillfrågades 

testades intervjumallen via två pilotintervjuer med ambulanssjuksköterskor. De två 

pilotintervjuerna genomfördes för att bedöma intervjumallens förmåga och relevans att svara 

till syftet (Danielsson, 2017a). Författarna genomförde en pilotintervju var, där 

ambulanssjuksköterskorna gavs möjlighet att berätta om deras svar påverkades på något sätt 

under intervjun, samt om frågornas uppbyggnad var vinklade för en viss typ av svar och 

således inte ställts öppet (Danielsson, 2017a; Polit & Beck, 2016). Ingen negativ respons gavs 

från pilotintervjuerna, intervjumallen eller tillvägagångssätt reviderades därför inte. Därefter 

togs personlig kontakt med potentiella deltagare på respektive ambulansstation. De tillfrågade 

presenterades med både muntlig och skriftlig information om syfte, tillvägagångssätt och 

etiska förhållningssätt (bilaga 2). Informationen var tydlig om att deltagandet var helt 

frivilligt och konfidentiellt, samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan påföljd. 

Det framgick även att informationen från intervjun hanterades konfidentiellt (bilaga 2). För 

deltagande krävdes informerat samtycke via underskrift på informationsblad (bilaga 3). Efter 
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samtycke till deltagande inhämtats bestämdes tid och plats för intervjuerna, där samtliga 

intervjuer genomfördes direkt i ett avskilt rum på ambulansstationen. Intervjulängden 

varierade mellan 12 och 27 minuter med en medellängd på 19 minuter. Huvudfokus för 

intervjuerna var att samla in data och få ett rikt datamaterial, därför önskades intervjuer där 

erfarenheter och uppfattningar kunde framkomma på en djupare nivå (Friberg & Öhlén, 

2017). Ordentligt med tid gavs för att svara djupgående på samtliga frågor. En neutral 

maktbalans erhölls genom att intervjuerna genomfördes individuellt där deltagaren inte 

hamnade i underläge (Danielsson, 2017a). För kommande analys av intervjuerna användes 

ljudinspelning med två inspelningsinstrument, detta för att undvika tekniska problem. Ingen 

videoinspelning användes. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes via högskoleutbildning på Uppsala universitet på avancerad nivå varför 

ingen etisk granskning krävdes enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Data 

insamlades via enskilda intervjuer, vilket inte har inneburit någon fysisk skada för deltagarna. 

För att undvika psykisk skada vid intervjuerna eftersträvades neutral maktbalans, vilket 

säkerställdes genom pilotintervjuer som utvärderade om intervjumallen eller författarna 

ansågs som påstridig eller dömande i utförandet. Innan start krävdes ett inhämtat samtycke av 

verksamhetschef. Efter inhämtat godkännande kontaktades ambulanssjuksköterskor på plats 

vid ambulansstationerna där de fick muntlig- och skriftlig information i syfte att 

säkerhetsställa att syfte, metod och tillvägagångssätt förståtts. Information gavs om frivilligt 

deltagande samt att eventuellt avbrott kunde göras när som helst under studiens gång utan 

konsekvenser. Samtliga deltagare fick möjligheten att fundera över om de ville delta eller inte 

samt erhöll information med e-postadress och telefonnummer till författarna för frågor 

(bilaga 2). Detta säkerställde både informations- och samtyckeskravet enligt de 

forskningsetiska huvudprinciperna (Codex, 2002). För att stärka tredje huvudprincipen, 

konfidentialitetskravet (Codex, 2002), spelades intervjuerna in på två privata, 

lösenordskyddade telefoner, där ljudfilerna sedan överfördes till privata datorer. Ingen 

utomstående har fått ta del av de privata datorerna eller de inspelade intervjuerna eller data 

(Polit & Beck, 2016). Innan informerat samtycke inhämtats gavs information att anonymitet 

inte kan säkerställas då rådata kan behöva presenteras för handledare eller examinator 

(Kjellström, 2017). Fjärde forskningsetiska principen, nyttjandekravet, uppfylldes genom att 

ge en samlad kunskap om utebliven omvårdnad för publicering i enbart DIVA-portalen för 

studentuppsatser (Kjellström, 2017). Ett informerat samtycke krävdes samt att studien hade 
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goda konsekvenser för både patient och samhälle vilket stärkte Nürnbergkodexen (Codex, 

2020). Då inga patienter intervjuades berördes inte vårdetiska aspekter. Efter godkänd och 

publicerad studie raderas all insamlad data samt hantering av data.  

  

En av författarna arbetar på en av de inkluderade ambulansstationerna. Arbetsgrupperna på 

stationerna arbetar varje pass tillsammans och han kunde då undvika att intervjua sin 

arbetsgrupp. Detta för att undvika att ambulanssjuksköterskor kunde påverkas, känna sig 

pressade eller inte våga ge sanningsenliga svar på intervjufrågorna, samt att det stärker 

konfidentialiteten (Codex, 2002). 

Bearbetning och analys  

Insamlad data analyserades med manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim och 

Lundman (2004) för att identifiera vilken omvårdnad som uteblir samt varför och i vilka 

situationer enligt ambulanssjuksköterskor (Danielson, 2017b; Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017; Polit & Beck, 2016). Som första steg i analysen lyssnades inspelningarna på 

enskilt upprepade gånger av båda författarna med öppet sinne för att skapa en överblick över 

insamlad data i sin helhet (Graneheim & Lundman, 2004). Efter det transkriberades 

inspelningarna till text. I analysens andra steg identifierades meningar, paragrafer eller 

mindre stycken, meningsbärande enheter, som beskrev vilken omvårdnad som uteblev, när 

samt varför omvårdnad uteblev. De meningsbärande enheterna sammanställdes i ett excelark 

för att enklare kunna bearbeta och identifiera likheter intervjuerna emellan (Polit & Beck, 

2016). Vidare i analysen kondenserades de meningsbärande enheterna ner till en beskrivning 

av dess innehåll, en kondenserad enhet. I de kondenserade enheterna behölls innehållet om 

vilken, varför och när omvårdnad missades men i en kondenserad text. I tredje steget i 

analysen påbörjade abstraktionen av det deltagarna sagt och en kod på den kondenserade 

enheten identifierades som en rubrik på den meningsbärande enhetens ursprungliga mening. 

Koden vart textmässigt kortare än meningsbärande enheten och kondenserade enheten men 

besvarade fortfarande på syftet om varför, när och vilken omvårdnad som uteblev. Efter detta 

steg diskuterades fynden samt jämfördes med den transkriberade datan för att säkerställa att 

ingen data missats, feltolkats eller felhanterats, samt att koderna var direkt deskriptivt av vad 

som sagts under intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare identifierades likheter 

och skillnader i koderna som sedan grupperades in efter likheter och skillnader angående 

vilken omvårdnad som uteblev, i vilka situationer omvårdnad uteblev samt varför 

omvårdnaden uteblev. Utifrån dessa smågrupper med koder kunde subkategorier och 
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kategorier identifieras. Bearbetning och analysfasen skedde i samråd via diskussion. 

Resultatet kunde delas in i fyra kategorier och 18 subkategorier. Exempel på analysen 

återfinns i tabell 1. Sociodemografisk data över deltagarna presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 1: Exempel över dataanalysen: Från meningsbärande enhet till kategori. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Alltså ofta är det nog medvetna 

bortprioriteringar så man att 

här.. ja nu får vi prioritera liv 

och lem framför.. framför 

liksom.. ja till exempel byta 

blöja eller sådär 

Ofta är det nog medvetna 

bortprioriteringar. Får 

prioritera liv och lem 

framför blöjbyte 

Medveten 

prioritering av liv 

framför blöjbyte 

Att rädda 

patientens liv 

prioriteras före 

omvårdnad 

Medveten 

bortprioritering av 

omvårdnad 

Det handlar ju om överlevnad i 

den värsta av lägen, det är ju 

också en aspekt, jag kanske 

avstår, jag sätter inte på det här 

patienten en filt till eller 

informerar inte ordentligt för nu 

handlar det om att jag vill bort 

härifrån. Jag vill ta med mig 

patienten bort, Ibland blir det att 

man tänker, vi får fasen skita i 

filten eller vad det är, för vi 

måste bort vi står på E4an för vi 

blir ihjälkörda 

Patienten och 

ambulanssjuksköterskans 

säkerhet går före 

information och lägga på 

filt då det är viktigt att 

komma bort från risken att 

bli påkörd 

Säkerheten går först 

vid riskfyllda 

situationer 

Hotfull 

prehospital 

miljö 

Prehospitala 

förhållanden där 

omvårdnad uteblir 

Autonomiprincipen är ju, det är 

väl någonting som man 

verkligen inte klarar av att 

använda sig av på dom här 

kritisk sjuka patienterna överlag 

Överlag så klarar man 

verkligen inte av att följa 

autonomiprincipen på 

kritiskt sjuka patienter 

Autonomiprincipen 

efterföljs inte 

Patientens 

autonomi och 

integritet 

Omvårdnad som 

uteblir vid vård av 

kritiskt sjuka 

patienter 

 

 

 

RESULTAT 

Vid analysen framkom fyra huvudkategorier med vardera ett antal subkategorier. De fyra 

huvudkategorierna var ”Medveten bortprioritering orsakar utebliven omvårdnad”, 

”Omedveten prioritering orsakar utebliven omvårdnad”, ” Prehospitala förhållanden 

där omvårdnad uteblir” och ”Omvårdnad som uteblir vid vård av kritiskt sjuka 

patienter”. Dessa presenteras med respektive subkategorier i tabell 3 nedan. 
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Tabell 2. Översikt över sociodemografisk data.  

Egenskaper  Kvinnor/män Ålder Ålder medelvärde 

Värde 2/13 30-64 40,4 

 

Tabell 3.  Kategorier och Subkategorier 

1. Medveten bortprioritering orsakar utebliven omvårdnad 

Huvudsakliga anledningen till utebliven omvårdnad som framkom var en medveten 

prioritering, där ambulanssjuksköterskan bortprioriterade omvårdnaden till förmån för vad 

som bedömdes för tillfället vara det bästa för patienten och vad som ansågs vara yrkets 

huvuduppgift - att rädda liv. Fyra subkategorier framkom under denna kategori: “Att rädda 

patientens liv prioriteras före omvårdnad”, “behandling prioriteras före omvårdnad”, ”vid 

KATEGORI SUBKATEGORI 

1. Medveten 

bortprioritering av 

omvårdnad 

1.1 Att rädda patientens liv prioriteras före omvårdnad 

1.2 Behandling prioriteras före omvårdnad 

1.3 Vid tidskritisk patient bortprioriteras omvårdnad 

1.4 Mer kritisk patient innebär ökad utebliven omvårdnad 

  

2. Omedveten prioritering 

orsakar utebliven 

omvårdnad 

 

2.1 Omvårdnad övervägdes inte  

2.2 Energibrist hos ambulanssjuksköterskan 

  

3. Prehospitala 

förhållanden där 

omvårdnaden uteblir 

3.1 Icke samarbetsvillig patient 

3.2 Hotfull prehospital miljö 

3.3 Anhörigas involvering i patientens vård 

3.4 Misär i hemmet 

3.5 Anpassning efter väder 

3.6 Publika platser  

3.7 Utrustning & transport 

3.8 Kollegan påverkar till utebliven omvårdnad 

  

4. Omvårdnad som uteblir 

vid vård av kritiskt sjuka 

patienter 

4.1 Kommunikationen mellan ambulanssjuksköterska och patienten 

4.2 Patientens integritet och autonomi   

4.3 Patientens basala behov 

4.4 Omhändertagande av anhöriga 
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tidskritisk patient bortprioriteras omvårdnad” samt “mer kritisk patient innebär ökad 

utebliven omvårdnad”. 

 

1.1 Att rädda patientens liv prioriteras före omvårdnad 

Att rädda patientens liv prioriterades före omvårdnad var återkommande genom hela intervju 

och analysdelen. Främst handlar det om livsuppehållande åtgärder i olika form tillsammans 

med bedömning och behandling, samt åtgärd av ABCD. Det som framkom av analysen var 

en tydlig och medveten prioritering, där ambulanssjuksköterskor aktivt valde bort 

omvårdnadsåtgärder till förmån för nödvändiga åtgärder för att rädda patientens liv. Trots en 

vilja att ge god omvårdnad i andra situationer, bedömdes det inte hjälpa patienten i 

situationen. 

  

”Patienter, egentligen alla patienter där det är ett livshotande problem som gör att 

prioriterar inte vi så kommer patienten inte att leva. Då får det vara kiss i blöjan, 

 oskönt under kudden eller dålig information”. 

Deltagare 7 

 

1.2 Behandling prioriteras före omvårdnad 

Vad som också framkom under denna kategori, var att nödvändig behandling prioriterades 

före omvårdnaden vid vård av kritiskt sjuka patienter. Till skillnad från ovanstående 

subkategori syftade denna subkategori på patienternas tillstånd som inte direkt livshotande, 

men fortfarande kritiska. Det faktum att behandlingen ofta behövde prioriteras före 

omvårdnaden, även om omvårdnaden ansågs viktig, var något som ambulanssjuksköterskorna 

tog upp återkommande. Denna prioritering bedömdes av ambulanssjuksköterskan vara för 

patientens bästa, hälsa och välmående.  

 

 

”Ja alltså jag tycker när det är en krissituation och man får prioritera medicinska 

åtgärder kanske framför omvårdnad, då gör man ju det” 

Deltagare 12 

 

1.3 Vid tidskritisk patient bortprioriteras omvårdnad 

Denna subkategori beskriver att tiden spelade stor roll för om omvårdnaden uteblev. Vid 

tidsbrist eller tidskritiska situationer prioriterades omvårdnaden aktivt bort till förmån för att 
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hinna med behandling och snabb avtransport. Vid tidskritiska situationer som stroke eller 

hjärtstopp prioriterade ambulanssjuksköterskorna att snabbt komma in till sjukhuset där mer 

vård kunde ges och omvårdnad i hemmet bortprioriterades. Det var också situationer där 

åtgärderna som skulle göras under transporten upptog tid samtidigt som transportsträckan var 

kort, vilket bidrog till att information inte hanns med. 

  

”Så vi hade ju inte riktigt samma tid som man kanske normalt har, med att förbereda honom 

på att han kommer att gå igenom en ballongvidgning. Så det är möjligen informationen då, 

att den blev lite haltande faktiskt..” 

Deltagare 9 

 

”Ja men det är ju, tid är ju hjärnceller, så är det ju. Man vill ju fort in,                                       

vi kan ju inte göra så mycket mer än att köra dom fort in” 

Deltagare 3 

 

1.4 Mer kritisk patient innebär ökad utebliven omvårdnad 

Ambulanssjuksköterskorna konstaterade också att ju mer kritiskt sjuk patienten är, desto 

mindre omvårdnad utfördes. Ambulanssjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden generellt 

försämras och åsidosätts vid vård av kritiskt sjuka patienter. Nivån på den uteblivna 

omvårdnaden ansågs också följa graden av hur kritiskt sjuk patienten ansågs vara. 

  

”Ju sjukare patienterna är desto mer bråttom, desto mindre utrymme får ju omvårdnad” 

Deltagare 1 

2. Omedveten prioritering orsakar utebliven omvårdnad 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det skedde en omedveten bortprioritering av 

omvårdnaden. De beskrev att de vid vård av kritiskt sjuka patienter inte reflekterade över 

omvårdnaden i situationen och att den därav föll bort. Andra kategorin resulterade i två 

subkategorier: “Omvårdnad övervägdes inte” och “energibrist hos 

ambulanssjuksköterskan”.  

 

2.1 Omvårdnad övervägdes inte 

De flesta tillfällena handlade om att omvårdnaden helt enkelt föll bort under arbetet med 

kritiskt sjuka patienter och att ambulanssjuksköterskorna under det mest intensiva arbetet inte 
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reflekterade över omvårdnaden. Ambulanssjuksköterskorna beskrev det som att omvårdnaden 

föll bort, glömdes bort, inte reflekterades över samt att inget fokus fanns alls på 

omvårdnaden. Ett tydligt exempel på detta var vid hjärtstopp, där alla resurser gick åt till 

patientens återupplivning och ingen tanke fanns på omvårdnaden. 

 

”Han var ju så risig i vitalparametrarna så vi valde att köra prio 1 in utan att tänka annat” 

Deltagare 6 

 

2.2 Energibrist hos ambulanssjuksköterskan 

En annan orsak till omedveten bortprioritering av omvårdnad kunde vara 

ambulanssjuksköterskans energinivå, såsom hungerkänsla, trötthet eller sömnbrist. En låg 

energinivå medförde att god omvårdnad uteblev.  

 

“Jag kan väl bara tala för mig själv men, det är ju alltid lättare att ge 

god omvårdnad när man är pigg mätt och utvilad. det, det. är svårare mitt i natten.” 

Deltagare 12 

3. Prehospitala förhållanden där omvårdnad uteblir 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev även andra prehospitala förhållanden som bidrog till 

utebliven omvårdnad. Det var olika förhållanden där ambulanssjuksköterskorna behövde ta 

fler aspekter i bedömning som påverkade omvårdnaden negativt. Åtta olika subkategorier 

identifierades: ”Icke samarbetsvillig patient”, ”hotfull prehospital miljö”, ”anhörigas 

involvering i patientens vård”, ”misär i hemmet”, ”anpassning efter väder”, ”publika 

platser”, “utrustning & transport” och “kollegan påverkar till utebliven omvårdnad”.  

 

 

 

3.1 Icke samarbetsvillig patient 

Ett försvårande förhållandet som bidrog till utebliven omvårdnad var när patienten inte ville 

samarbeta. Det kunde vara beteenden som att vägra svara på frågor eller medverka till vård, 

eller ofta återkommande patienter som var i behov av vård men som inte ville åka med in till 

sjukhuset. När patienten inte ville svara på frågor eller medverka till vården, ansågs det svårt 

att ge god omvårdnad och omvårdnad uteblev.  
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”Det handlade inte så mycket om omvårdnad specifikt på honom för han ville  

inte med. Han brukar tydligen inte vilja åka med. (tystnad) Så när vi var tvungna att ta  

med han ändå. Så att på så sätt omvårdnadsmässigt så kanske det inte blev det bästa.” 

Deltagare 15 

 

3.2 Hotfull prehospital miljö 

Hotfulla situationer kunde enligt ambulanssjuksköterskorna leda till utebliven 

omvårdnad.  Det var hotfulla, aggressiva patienter eller anhöriga eller farlig omgivning som 

till exempel en motorväg som inte var avstängd och säkerheten för både personal och patient 

prioriterades. Aggressiva och utåtagerande patienter försvårade omvårdnaden rent praktiskt, 

då det var svårt att vårda patienten, både fysiskt och psykiskt. Det gjorde också 

ambulanssjuksköterskan mindre benägen att utföra både behandling och omvårdnad då den 

egna säkerheten äventyrades. 

  

”Det handlar ju om överlevnad i den värsta av lägen, det är ju också en aspekt, 

jag kanske avstår, jag sätter inte på det här patienten en filt till eller informerar 

inte ordentligt för nu handlar det om att jag vill bort härifrån. Jag vill ta med mig 

patienten bort, Ibland blir det att man tänker, vi får fasen skita i filten eller vad det 

är, för vi måste bort vi står på E4an för vi blir ihjälkörda” 

Deltagare 10 

 

3.3 Anhörigas involvering i patientens vård 

Anhöriga kunde vara i vägen vid vård av kritiska patienter. Ibland rent fysiskt så att 

ambulanssjuksköterskan inte kunde vårda patienten, men också att anhöriga svarade på frågor 

ställda till patienten utan att låta patienten själv svara. Vid vissa tillfällen hade de anhöriga 

inte samma intressen som patienten, eller så överdrev de symtom eller fokuserade enligt 

ambulanspersonalen på ovidkommande saker för stunden. Anhöriga kunde vara en sådan 

distraktion att fokus skiftade från patienten till dem, vilket ansågs vara negativt för patientens 

omvårdnad. Det bidrog enligt ambulanssjuksköterskorna till att det blev svårarbetat och 

ibland svårt att veta hur patienten faktiskt mådde eller vad dennes behov och önskningar var. 

 

”Kanske man frågar patienten en fråga och då svarar anhöriga istället och sådär 

och då är det ju svårt och liksom och komma fram till den här patientens behov. 

Det kan ju vara en försvårande omständighet som leder till utebliven omvårdnad” 
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Deltagare 12 

 

”Om jag istället måste lägga kraft på anhöriga istället för patientens bästa,  

så kan det väl påverka” 

Deltagare 12 

 

3.4 Misär i hemmet 

Om patienten levde i misär, där hemmet och hygien var i väldigt dåligt skick, med både 

kraftig odör och smuts på ett sätt som gjorde att det var svårt att komma in i lägenheten och 

fram till patienten blev omvårdnaden lidande. Det kunde vara så att ambulanssjuksköterskan 

hade svårt att vara nära patienten på grund av kraftig odör. 

  

”När vi sen kommer in till den kritiska patienten så var det den 

värsta misären jag sett då kan jag säga då vart det inte bra omvårdnad” 

Deltagare 6 

 

3.5 Anpassning efter väder 

Väder och klimat ansågs försvåra arbetet och leda till utebliven omvårdnad. Det kunde handla 

om försvårande omständigheter på grund av temperaturen direkt, eller att patienten hade 

mycket kläder på sig som gjorde att det inte gick att undersöka eller behandla patienten. 

Kläderna var också svåra att ta av inne i ambulansen samtidigt som det vid låga temperaturer 

ansågs olämpligt att ta av dem ute. Detta kunde leda till försenad omvårdnad och omständig 

situation för patienten. Omvårdnad kunde också utebli för att annan omvårdnad prioriterades 

vid kallt väder, såsom att komma snabbt in i värmen i bilen eller mer filtar. Även om detta 

ansågs vara omvårdnad menades det också att annat initialt kunde utebli på grund av detta. 

  

”Det är bökigt att ta av dom kläder utomhus alltså, det skulle ju faktiskt kunna vara en liten 

försenande, eller ja att man uteblir med omvårdnaden faktiskt.” 

Deltagare 9 

 

3.6 Publika platser 

Offentliga och publika platser kunde påverka omvårdnaden negativt genom att patientens 

integritet blev lidande av att utomstående kunde höra konfidentiell information eller att 

patienten blottades. Ambulanssjuksköterskan kunde i vissa fall av just integritetsskäl välja att 
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snabbt få in patienten i ambulansen. Detta ansågs i sig vara en omvårdnadsåtgärd, men i 

likhet med samma åtgärd vid kallt väder ansågs det också kunna orsaka brister i annan 

omvårdnad uteblev, främst i det initiala skedet av vården. 

  

”Om man är ute på en offentlig plats då. Dels kanske man inte vill prata för mycket liksom 

och för högt med patienten så att andra åskådare ser och hör allting utan då kanske man 

prioriterar liksom nu tar vi upp dig på båren och in i ambulansen ” 

Deltagare 12 

 

3.7 Utrustning & transport 

Utrustning inom ambulansen var ytterligare en faktor som kunde orsaka utebliven 

omvårdnad. Båren kunde vara hård och obekväm samt oflexibel så att vissa smärttillstånd 

riskerades att förvärras under transport till sjukhus. Detta i kombination med att transporten i 

sig kunde påverka på grund av skakig och ryckig körning eller snabb hastighet över 

farthinder ansågs bidra till försämrad omvårdnad. Det kunde också vara så att utrustningen 

inte passade alla patienter och all omvårdnad inte kunde utföras.  

 

”Ibland kan patienten inte på grund av olika anledningar kanske inte passar 

 i våran utrustning, ja då brister det verkligen. Tyvärr är det ofta så att patienten 

 behöver anpassa sig till våran utrustning och inte tvärtom, där kan det brista” 

Deltagare 4 

 

3.8 Kollegan påverkar till utebliven omvårdnad 

En ytterligare aspekt som ledde till utebliven omvårdnad, var om kollegan hade en negativ 

attityd och inställning till omvårdnad. Främst den för tillfället samåkande kollegan, men även 

kulturen på arbetsplatsen påverkade. Vissa kollegor hade en negativ inställning till 

omvårdnad med åsikten att omvårdnad kunde skötas på sjukhuset. Det fanns också en attityd 

inför en körning där de redan innan ankomst ansåg att det inte var ärende för ambulansen och 

att det inte var en patient som skulle vårdas på sjukhus. Enligt ambulanssjuksköterskorna 

fanns det också en viss kultur inom ambulanssjukvården där det ibland ansågs positivt om 

patienten lämnades hemma. Kulturen ansågs kunna bidra till en inställning hos vissa 

ambulanssjuksköterskor och riskera att påverka nya kollegor till samma negativa attityd. Den 

dåliga inställningen till omvårdnad hos kollegan var ett skäl till att omvårdnad uteblev och 
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upplevdes av ambulanssjuksköterskorna i vissa fall som patientosäkert och en direkt fara för 

patientens hälsa.  

  

”Vi har ju en kultur i ambulanssjukvården att (tyst) man är en duktig sköterska om man 

lämnar så mycket som möjligt hemma, den kulturen kan ju kanske bli liksom att jag åker med 

en kollega som kanske har en taskig attityd och utgår från att patienten inte är sjuk redan när 

man får information från larmet, och det tror jag att alla kan relatera till dom som suckar 

och stönar och vad är det här för skitkörning och så kommer man fram till patienten och så 

har man liksom bara pratat om vad vilken skit det här är och det här behöver man ju inte åka 

till sjukhus för och redan då är man ju färgad på ett sätt innan man har träffat patienten och 

det är ju otroligt farligt många gånger. Faktiskt.” 

Deltagare 6 

4. Omvårdnad som uteblir vid vård av kritiskt sjuka patienter 

Under denna kategori presenteras vilken omvårdnad som uteblev vid vård av kritiskt sjuka 

patienter. Resultatet presenteras med hjälp av fyra subkategorier: Kommunikation mellan 

ambulanssjuksköterskan och patienten”, “Patientens integritet och autonomi”, Patientens 

basala behov” och “Omhändertagandet av anhöriga”.  

 

4.1 Kommunikationen mellan ambulanssjuksköterska och patienten 

Något som återkommande uteblev vid vård av kritiskt sjuka patienter var information till 

patienten och anhöriga. Det kunde vara information om vad som hände och varför, eller 

information om vad ambulanspersonalen misstänkte eller planerade. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev också att det uppkom situationer vid vård av kritiskt 

sjuka patienter där de inte lyssnade på patienten eller anhöriga, utan istället agerade. 

  

 

”Då hade man ju velat informera och få med dom på 

tåget mer än vad det kan bli när det är akut.” 

Deltagare 1 

  

Det kunde också vara kommunikationen i stort mellan ambulanssjuksköterskan och patienten 

som blev lidande av hörselnedsättning, språkförbristningar hos patienten eller höga oljud som 

försvårade kommunikationen. Avsaknaden av kommunikation ansåg 
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ambulanssjuksköterskorna kunna skapa en otrygghet hos patienten samt försvåra möjligheten 

för optimalt omhändertagande. 

 

”Och vi försökte ändå informera honom, han hörde väldigt dåligt, 

så det var väl svårt kanske att nå fram av den aspekten då” 

Deltagare 12 

 

4.2 Patientens integritet och autonomi 

Patientens integritet och autonomi uteblev i kritiska situationer. Detta när 

ambulanssjuksköterskan bedömde att det inte fanns utrymme eller rent praktiskt inte kunde 

tillgodose detta för patienten trots viljan, då situationen omöjliggjorde detta. Exempel på 

detta kunde vara vid situationer där patienten sviktade i medvetandegrad, inte var fullt 

kognitivt adekvat eller inte förstod situationens allvar. Vid kritiska situationer kunde 

ambulanssjuksköterskan ta över patientens autonomi och styra vården för patientens bästa, 

för att rädda liv. I riktigt tidskritiska situationer kunde patienten vara fullt adekvat, men 

situationen medförde att patientens vilja och önskningar inte bemöttes. 

  

”Enligt min mening så har han inte alla liksom, är inte vid sin sinnesfulla bruk vilket 

gör att jag behöver styra honom och liksom prioritera att vi ska in till sjukhuset” 

Deltagare 11 

  

Andra situationer där integriteten kunde bli lidande var bland annat när personalen inte 

lyckades skyla patienten. Integriteten kunde bli lidande av att människor såg på och kunde 

höra konfidentiell information. Patienten kunde blottas vid till exempel hjärtstopp där 

exponering av bröstkorgen blir nödvändig. Blottning kunde även ske i de fall 

ambulanssjuksköterskorna bar ut patienten från hemmet till ambulansen om filten trillade ner, 

eller om situationen var så pass kritisk att skylning inte hunnits med. 

  

”Patientens integritet, kan ju bli lidande, just att ibland är det så pass 

bråttom att man kanske inte hinner, man försöker alltid svepa om med filtar, 

men det kan ju hända att man, att patienten blir blottlagd liksom medans 

man lyfter ut den till ambulansen till viss del” 

Deltagare 12 
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4.3 Patientens basala behov 

Den basala omvårdnaden kom sekundärt vid kritiska situationer. Ambulanssjuksköterskorna 

beskrev att exempelvis hygien, värme och kyla eller skattning av smärta eller mående 

uteblev. Om patienten hade ett fullt inkontinensskydd eller smutsiga kläder, byttes detta i 

mån av tid men vid kritiska patienter prioriterades det inte och uteblev. Vid förflyttning 

kunde patientens behov åsidosättas vilket medförde att förflyttningen skedde ovarsamt och 

orsakade patienten obehag. Ytterligare omvårdnad som uteblev var till exempel att patienten 

kunde exponeras för kyla eller låg obekvämt på båren när situationen var kritisk. Om 

patienten redan var kall kunde uppvärmning glömmas bort och patientens nedkylning 

förvärrades. Vid kritiska situationer gavs inte patienten tid för att samla ihop saker inför 

vistelse på sjukhus då ambulanssjuksköterskan ansåg att det var viktigare att komma till 

sjukhuset fort.  

  

”Är det så att patienten har blöta byxor  pga av att de har kissat på sig eller 

att de har bajsat ner sig så kan man faktiskt försöka ta sig tid och ta in dem i duschen 

och liksom ta bort det så de får vara rena när de kommer till sjukhus.  Såna delar blir 

ju inte med på det akuta utan då skippar man det helt och hållet” 

Deltagare 13 

 

”Ligger på ett ogynnsamt ställe så kanske man måste förflytta personen till ett 

annat ställe så försöker man tänka på att vara försiktig och ta hand om patienten 

men i dom fallen så kan det svikta lite, har jag upplevt, att man är lite oförsiktig” 

Deltagare 4 

 

4.4 Omhändertagande av anhöriga 

En viktig del av omvårdnaden som uteblev var omhändertagandet av anhöriga i form av 

information eller stöd. Omvårdnaden uteblev som en följd av prioritering där det inte fick 

fördröja behandlingen av patienten. Anhöriga till patienter med hjärtstopp blev inte 

inkluderade i vården som de bör.  

 

”Sen kan jag tycka att omvårdnad innefattar många gånger också familj, 

och den kan jag ibland också helt försvinna vid en kritiskt sjuk” 

Deltagare 15 
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DISKUSSION 

Omvårdnad uteblev prehospitalt när patienten var kritiskt sjuk. Främsta orsaken till att 

omvårdnad uteblev varierade mellan medveten och omedveten bortprioritering av 

ambulanssjuksköterskan. Bortprioriteringen skedde då ambulanssjuksköterskan ansåg att hen 

behövde fokusera på viktigare behandling och åtgärder. Andra omständigheter och 

förhållanden prehospitalt kunde även orsaka utebliven omvårdnad, exempelvis anhörigas 

involvering i vården, hotfull miljö samt anpassning efter väder. Omvårdnad som uteblev var 

framförallt kommunikation och information till patienten samt basal omvårdnad.  

Resultatdiskussion 

Främsta skälet till att omvårdnad uteblev prehospitalt var på grund av medveten eller 

omedveten prioritering. I situationer där patientens vitala funktioner sviktade skedde en 

medveten bortprioritering av omvårdnad för livräddande- samt för akutmedicinska åtgärder. 

Ju mer kritisk patienten var, desto mindre omvårdnad utfördes. Trots att prioriteringen är i 

enlighet med AMLS-konceptet som ambulanspersonal arbetar efter leder utebliven 

omvårdnad till ett vårdlidande för patienten (Dahlberg, 2002; Eriksson, 2018; NAEMT, 2017; 

SLAS, 2011). I dessa situationer måste fördelar och nackdelar med prioriteringen övervägas, 

att inte stabilisera patienten enligt ABCDE-konceptet kan innebära ett kommande lidande i 

större omfattning än om konceptet efterföljs. Om patienten inte förstår eller blir införstådd i 

situationens svårighetsgrad kan hen inte förstå varför prioriteringen gjorts och ett vårdlidande 

kommer uppstå till följd av ambulanssjuksköterskans agerande (Dahlberg, 2002). Trots att 

involvering i vården ökar patientens upplevda hälsa involveras inte patienten på grund av att 

information och kommunikation med patienten prioriteras bort, och vården motarbetar sig 

själv som resulterar i ett vårdlidande (Andersson, 2017; Avallin et al., 2020; Eriksson, 2018; 

Nygren & Lundman, 2009). Omvårdnad kan dock utebli på grund av en negativ inställning 

från ambulanssjuksköterskor och dess kollegor. Då uteblev inte omvårdnaden enbart till följd 

av att patienten var kritisk, utan även för att inställningen till omvårdnad var dålig. Enligt 

ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning ska ambulanssjuksköterskor ge vård och 

lindra lidande vilket kräver både akutmedicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder 

(Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Att i 

en vårdsituation ha en negativ inställning till omvårdnad leder till kränkning av patientens 

värdighet samt ett maktutövande då patientens situation och lidande inte respekteras 

(Dahlberg, 2002; Eriksson, 1994; Eriksson, 2018). En bortprioritering av omvårdnad för 
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akutmedicinska åtgärder sker även omedvetet. Omvårdnaden “glömdes bort”, “föll bort” eller 

“reflekterades inte på” när patienten var kritisk. Oavsett om prioriteringen är medveten eller 

omedveten så leder den till utebliven omvårdnad och ett vårdlidande för patienten (Ball et al., 

2014; Dahlberg, 2002; Kalisch et al., 2009).  

 

När ambulanssjuksköterskan uppfattade en situation som tidskritisk med behov av att snabbt 

utföra åtgärder eller komma snabbt till sjukhuset skedde både medvetna och omedvetna 

bortprioriteringar av omvårdnad. Ambulanspersonalens situation vid vård av en kritisk 

patient passar in på flera delar i Kalisch och medarbetares (2009) framarbetade modell för 

“missed nursing care”, se figur 1. Ambulansteamet består oftast av två personer vilket vid en 

kritisk situation kan vara en låg bemanning när både vård och omvårdnad ska utföras 

simultant både på plats och under transport (Nyström & Herlitz, 2016). Patienternas behov 

överstiger då ambulanspersonalens resurser, vilket beskrivs i första delen av modellen 

(Kalisch et al., 2009). Tidigare forskning intrahospitalt visar liknande resultat med att 

utebliven omvårdnad uppstår samt med ökad mortalitet när patientantalet överstiger 

sjukvårdens resurser (Aiken, 2014; Ball et al., 2014; Bragadottir et al., 2017; Bryneel et al., 

2015; Cho et al., 2015; Griffiths et al., 2018; Kalisch, 2006; Kalisch & Xie, 2014; Schubert et 

al., 2012). Vidare enligt modellen av Kalisch och medarbetare (2009) kommer relationerna 

mellan kollegorna och till patienten, samt inställning och mentalitet till vård att påverka 

ambulanssjuksköterskans agerande och att omvårdnad uteblir. Sjuksköterskor med kortare 

erfarenhet och yngre ålder uppvisar högre mängd utebliven omvårdnad (Bragadottir et al, 

2017). Troligtvis kan detta sammankopplas med både medveten och omedveten prioritering 

av arbetsuppgifter relaterat till att kritiska situationer kan medföra en ökad stress hos oerfarna 

(Bragadottir et al., 2017; Gary et al., 2009; Pyper & Paterson, 2016). Detta stärker behovet av 

ambulanssjuksköterskor i verksamheten, då dessa minskar riskerna för att både handlings- 

och agerandefel ska uppstå, omedvetet eller medvetet (Andersson, 2017; Kalisch et al., 2009; 

SOU, 2018:77) 

 

Vid vård av kritiskt sjuka patienter identifierades olika försvårande situationer som bidrog till 

att omvårdnad uteblev. Situationerna medförde ytterligare faktorer som 

ambulanssjuksköterskan behövde agera utifrån vilket medförde att omvårdnaden blev 

sekundär. Vid situationer med kyla och vid publika platser ställdes ambulanssjuksköterskan 

inför ett etiskt dilemma och kunde välja att patienten skulle tas in i ambulansen. Det etiska 

dilemmat låg då mellan att stanna kvar i kyla och exponering inför allmänheten eller att vårda 
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i ambulansen där inte samma omvårdnad kan utföras. Ambulanssjuksköterskor ska enligt 

kompetensbeskrivningen kunna hantera en oordnad miljö för patientens bästa, och att avbryta 

exponeringen av kyla kan vara en korrekt åtgärd, men avvägningen vad som är bäst för 

patienten i varje situation utförs av patientansvarig sjuksköterska (Henriksson et al., 2015; 

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor & Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Vid 

risk för exponering via blottning av kroppen eller att utomstående hör konfidentiell 

information om patienten medför beslutet att en annan typ av omvårdnad uteblir. Oavsett hur 

ambulanssjuksköterskan väljer att agera kommer beslutet leda till utebliven omvårdnad och 

lidande för patienten (Dahlberg, 2002). Antingen respekteras patientens integritet eller så 

omhändertas mer kroppsliga behov. Vad patienten föredrar kan enbart framkomma via en 

god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Om patienten inkluderas i beslutet 

och informeras om sjuksköterskans perspektiv kan det minska det lidande den omvårdnad 

som uteblir skapar (Avallin et al., 2020; Dahlberg, 2002; Eriksson, 2018; Malmsten, 2001).  

 

Hot och våld tillhör de risker som ambulanssjuksköterskor utsätts för i sitt arbete 

(Arbetsmiljöverket, 2011). Vid dessa situationer tvingas ambulanssjuksköterskan anpassa sitt 

agerande för att säkerställa sin, personalens och patienternas säkerhet (NAEMT, 2017; SLAS, 

2011). Oberoende på vilken typ av hot sker anpassningar efter situationen. Aggressiva 

patienter kan vara ett hot både för sig själv, allmänheten samt för ambulanssjuksköterskan. 

Vid hotfulla situationer kan ett medvetet beslut tas om att utesluta vård och omvårdnad för att 

patienten inte ska motsätta sig vård eller för att situationen inte ska eskalera. För patienten 

medför utebliven omvårdnad ett vårdlidande enligt Dahlberg (2002). Dock kan omvårdnad på 

plats leda till att en hotfull situation eskalerar och patienten kan skadas eller inte följa med till 

sjukhus, vilket kan leda till ett större lidande i slutändan. Likadant om situationen är riskabel, 

vid exempelvis olycka på motorväg finns ett överhängande hot om att bli påkörd. Att 

medvetet utesluta omvårdnad på plats för att få in patienten till säkerhet i ambulansen är i 

förenlighet med behandlingsriktlinjerna (NAEMT, 2017). Agerandet vid båda typerna av hot 

och våld utgår då efter “göra gott”-principen och arbetar för att på bästa sätt främja 

patienternas hälsa trots att det medför ett vårdlidande för patienten (Codex, 2020; Dahlberg, 

2002; Eriksson, 2018; Swenurse, 2017). Ambulanssjuksköterskan tvingas även till liknande 

anpassning av omvårdnaden i situationer där patienten inte är samarbetsvillig. Det är då 

patienten som förhindrar ambulanssjuksköterskan att utföra en god omvårdnad, vården sker 

istället på patientens villkor. En påstridig inställning hos ambulanssjuksköterskan kan då 

uppfattas av patienten som en integritetskränkning samt som en medveten direkt 
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maktutövning om vården sker utan godkännande av patienten (Dahlberg, 2002; Eriksson, 

2018).  

 

Vid omvårdnad av patienter som är i behov av ambulanssjukvård är anhöriga en stor del av 

patienten, både som en trygghet och källa för oro. Beroende på hur anhöriga agerar kan de 

förbättra vården och skapa en trygghet för patienten. Om anhöriga istället motsäger sig 

ambulanssjuksköterskan kan det skapa oro hos patienten och fokuset för omvårdnad skiftar 

från patienten till de anhöriga. Oavsett fortsatt förlopp kommer omvårdnad utebli. Antingen 

lindras anhörigas oro vilket kan lindra oron hos anhöriga och patienten, eller så läggs fokus 

på att förstå och ta hand om patientens besvär. Uppfattning om vilken väg som är korrekt och 

medför minst vårdlidande kan skiljas åt mellan ambulanssjuksköterskan, patienten och de 

anhöriga (Dahlberg, 2002). Etablering av god kommunikation mellan samtliga parter 

innehållande information och aktivt lyssnande bidrar till att ökad patienttillfredsställande, att 

inget i patientens situation missas och att de som inte är i vårdande roll kan få en insikt i 

ambulanssjuksköterskans val av agerande (Andersson, 2017; Jones et al., 2015; Malmsten, 

2001). 

 

Oavsett hur väl ambulanssjuksköterskan agerat utifrån ett omvårdnadsperspektiv uppstår ofta 

problem vid fortsatt vårdande på grund av utrustningen. Framförallt båren och ambulansen i 

sig ansågs bidragande till att omvårdnad uteblev. Att arbeta med utrustning som inte passar 

alla patienter, stora som små, eller som orsakar smärta är ett problem som inte kan lösas av 

ambulanssjuksköterskorna, utan av arbetsgivaren (SFS, 1977:1160). När ambulanspersonalen 

inte har tillräckligt bra utrustning för patientens behov kommer vården aldrig kunna bli 

optimal för samtliga patienter och omvårdnaden uteblir delvis (Ball et al., 2014; Kalisch et 

al., 2009). Patientens vårdlidande och sjukdomslidande kan inte lindras optimalt och ansvaret 

läggs på patientansvarig sjuksköterska (Eriksson, 1994; Eriksson, 2018; Dahlberg, 2002).  

 

Den omvårdnad som uteblev stämde övergripande överens med tidigare forskning, 

intrahospitalt som prehospitalt. Det tyder på att sjuksköterskor med olika arbetsplatser blir 

påverkade av det komplexa sambandet av faktorer och agerar på liknande sätt enligt modellen 

för “missed nursing care” (figur 1) (Kalisch et al., 2009). Avvikande var att dokumentationen 

inte framkom som utebliven omvårdnad vid kritiska patienter, vilket var en stor del av den 

omvårdnad som uteblir intrahospitalt (Albsoul et al., 2019; Ball et al., 2014; Bragadottir & 

Kalisch, 2018). Relaterat till författarnas egen förförståelse kan den skillnaden tänkas uppstå 
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då ambulanssjuksköterskan kan dokumentera efter överlämnandet av patienten till 

vårdinrättning, dokumentationen behöver inte utföras löpande under vårdandet som är 

situationen för sjuksköterskor intrahospitalt (Nyström & Herlitz, 2016). Det medför en fördel 

för ambulanssjuksköterskor som kan dokumentera utan att oroa sig för patientens hälsa då 

ansvaret förflyttats till annan enhet. Att information och kommunikation uteblev är i enlighet 

med tidigare resultat (Ausserhofer et al., 2013; Ball et al., 2014; Bragadottir & Kalisch, 

2018). Effekterna av att inte informera eller kommunicera med patienten blir att 

ambulanssjuksköterskan missar viktig information om patienten som kan ligga till grund för 

vidare utredning och behandling och omvårdnad uteblir. För patienten innebär utebliven 

kommunikation och information en utebliven förståelse och ökad oro med ett onödigt lidande 

(Dahlberg, 2002). Utan kommunikation kan ambulanssjuksköterskan inte se patientens behov 

och lidande bakom vårdsituationens krav och patientens helhet kränks (Eriksson, 1994; 

Malmsten, 2001). Om inte ambulanssjuksköterskan är villig att sätta sig in i patientens tankar 

och önskningar kränks hens värdighet och integritet och patienten betraktas inte som en 

människa utan som ett objekt (Dahlberg, 2002). Att kommunikation och information uteblir 

skapar en negativ spiral där patientens integritet och autonomi inte tas i åtanke.  

 

Den omvårdnad som uteblev varierar och det medför att vårdlidandet för patienten varierar. 

Förutom att vårdlidande uppstår när omvårdnad uteblir kan även lidandet ha påverkats av hur 

omvårdnaden uteblev. När omvårdnad uteblir på grund av kollegans inställning till 

omvårdnad ses risker att vårdlidandet skapas på grund av antingen maktutövande eller 

fördömelse och straff när personalen inte sätter sig in i patientens upplevelser eller 

respekterar hens egenvilja (Dahlberg, 2002; Eriksson, 2018). Dock sågs även att omvårdnad 

uteblev som en maktutövning men för att ambulanssjuksköterskan bedömde att prioriteringen 

var nödvändig för patientens bästa. Detta sågs till exempel vid en ovarsam förflyttning när 

patienten behövde snabbt komma in till sjukhus, trots medvetenhet om det lidande det skapar 

(Eriksson, 1994). Annat exempel på när patientens bästa tas i åtanke före omvårdnad är vid 

bortprioritering av anhörigas omhändertagande. De basala omvårdnadsbehoven, som hygien 

och skattning av besvär, som uteblev ökar riskerna för vårdskador när vården inte längre är 

preventiv eller skyddande (SFS 2010:659; Swenurse, 2016). Oavsett varför omvårdnad 

uteblivit kan det ha fysiska effekter för patienten i form av vårdrelaterade infektioner, 

trycksår och minskad patientsäkerhet (Jones et al., 2015; Recio-Saucedo et al., 2018; 

Socialstyrelsen, 2016). Vårdskador på grund av utebliven omvårdnad innebär ett förlängt 

onödigt lidande för patienten som i ett tidigt skede hade kunnat undvikas (Andersson, 2017).  
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Klinisk relevans.  

Omvårdnad uteblir vid vård av kritiska patienter som en följd av prioritering av 

arbetsuppgifter. Vid olika prehospitala förhållanden behöver ambulanssjuksköterskan agera 

utefter fler försvårande faktorer vilket kräver fler anpassningar. För verksamma 

ambulanssjuksköterskor kan denna fördjupade kunskap kring utebliven omvårdnad bidra till 

mer välgrundade prioriteringar vid vård av kritiska patienter. För civila individer är studiens 

resultat av värde för att förstå och skapa insikt i ambulanssjuksköterskans arbete, men även 

att förstå varför ambulanssjuksköterskans agerande och prioritering. Vid jämförelse av 

analyserat resultat med Kalisch och medarbetares (2009) framarbetade modell för “missed 

nursing care” stämmer de beskrivna skälen till varför omvårdnad uteblev med det modellen 

inkluderar. För att minska den mängd omvårdnad som uteblir och därmed patienternas 

lidande och vårdlidande behöver ambulanspersonal ökad förståelse för varför, vilket denna 

studie kan bidra till (Eriksson, 1994; Eriksson, 2018). Resultatet bidrar även med insikt i att 

utrustning och kollegorna påverkar den omvårdnad som ambulanssjuksköterskan ger och 

därmed två separata förbättringsområden som medför att förhållandena till att ge god 

omvårdnad ökar.  

Metoddiskussion  

Design  

Kvalitativ metod är lämpad för vårdvetenskap samt för att beskriva 

ambulanssjuksköterskornas upplevelser och uppfattningar om utebliven omvårdnad 

(Danielsson, 2017a; Lincoln & Guba, 1984; Olsson & Sörensen, 2011). Ansatsen är induktiv 

och en manifest analys har genomförts för att beskriva resultatet från intervjuerna 

(Danielsson, 2017a; Polit & Beck, 2016). Kvalitativ metod valdes trots mycket forskning 

fanns gällande utebliven omvårdnad, dock var liten mängd forskning utfört prehospitalt från 

svenska ambulanssjuksköterskornas perspektiv. Resultatet medför därför en förståelse för när 

utebliven omvårdnad sker prehospitalt, trots specialistutbildning.  

Urval 

Ambulanssjuksköterskor rekryterades via bekvämlighetsurval för att kunna säkerställa att de 

hade erfarenhet av att behandla kritiskt sjuka patienter och utebliven omvårdnad i samband 

med vårdandet (Polit & Beck, 2016). Aktiv sökning efter en sociodemografisk bredd 
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genomfördes för att undvika en homogen undersökningsgrupp (Henricson & Billhult, 2017). 

Deltagarna eftersträvades att motsvara den sociodemografiska bredd som stationerna bestod 

av. Bredden gav data från olika perspektiv och resultatet blev därför mer trovärdigt och 

överförbart till en större grupp ambulanssjuksköterskor (Danielsson, 2017a; Polit & Beck, 

2016). Bekvämlighetsurvalet var även tidseffektivt vilket var behövligt för att hålla tidsramen 

för ett studentarbete (Henricsson & Billhult, 2017). Inklusions- och exklusionskriterier 

bestämdes för att säkerställa att resultatet baserades på ambulanssjuksköterskors upplevelser 

och reflektioner kring utebliven omvårdnad (Danielsson, 2017a). Om studien utförts utan att 

urskilja en specifik sjuksköterskegrupp vid valda ambulansstationer, där det arbetar både 

specialist- och grundutbildade sjuksköterskor, skulle resultatet bli spretigt och svårtolkat då 

specialistkompetens på verksamheter minskar både handlings- och agerandefel samt 

patientmortaliteten (Aiken et al., 2014; Henricsson, 2017b; SOU, 2018:77). Kliniskt aktiva 

ambulanssjuksköterskor krävdes för deltagande och därför har en tydligt avgränsad grupp 

ökat resultatets trovärdighet och tillförlitlighet (Danielsson, 2017a; Polit & Beck, 2016).  

Datainsamling och tillvägagångssätt  

En intervjumall skapades inför intervjuerna. Mallen skapades för att ha ett intervju-underlag 

kopplat till utebliven omvårdnad vid vård av kritiskt sjuka patienter. Detta medförde att 

intervjumallen inte tidigare var beprövad, därför testades mallen via två pilotintervjuer vilket 

bekräftade dess kvalitet och giltighet mot syftet (Danielsson, 2017a; Olsson & Sörensen, 

2011; Polit & Beck, 2016). Förhållningsregler etablerades för att eftersträva en neutral 

maktbalans under intervjuerna vilket ökade möjligheten för deltagaren att berätta, samt att 

inte utgå från intervjumallens följdfrågor för att inte påverka riktningen på intervjun med för 

riktade frågor, och därmed påverka resultatets giltighet (Danielsson, 2017a). Pilotintervjuerna 

bekräftade att författarna hade en god framtoning under intervjuerna, att de förstod begrepp 

inom ambulanssjukvård samt att de klarade av att skapa ett förtroende och bibehålla en 

neutral maktbalans (Polit & Beck, 2016). Det förelåg en risk att deltagarna av sociala skäl 

inte delade relevant information som kunde framställa dem själva negativt, så kallad social 

desirability bias (Paulhus, 1984). Ett öppet och avslappnat klimat utan dömande inslag anses 

dock ha minskat denna risk (Danielsson, 2017a). Ytterligare risk som kan ha påverkat 

trovärdigheten är så kallat recall bias, där datamaterialet är beroende av deltagarnas minne 

om hur situationen utspelade sig och viktiga detaljer (Statens beredning för Medicinsk och 

Social Utvärdering [SBU], 2004). Att de själva har berättat om tillfällen då omvårdnaden 

brustit, anses vara ett tecken på att de valt ett tillfälle de minns samt känt sig trygga med att 
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berätta. För att ytterligare minska risken och för att öka trovärdigheten i svaren gavs god 

betänketid samt att öppna frågor ställdes för att inte rikta deltagarens svar åt en specifik 

riktning (Polit & Beck, 2016).  

 

Intervjuerna genomfördes avskilt på ambulansstationerna. Risken för tekniska bekymmer i 

samband med intervjuerna, exempelvis problem med ljudinspelning, minimerades då två 

olika inspelningsinstrument användes (Danielsson, 2017a). Intervjuerna skedde under 

pågående arbetspass, vilket kan ha stressat deltagarna för eventuella larm under intervjun, 

dock uppfattades ingen som stressad under intervjun. Det enda bortfallet uppkom just till 

följd av larm, där intervjun inte hann fullföljas och därför inte inkluderades på grund av risk 

för feltolkning. Bortfall är en normalitet vid forskning vilket medförde att ingen åtgärd 

gjordes (Billhult, 2017). Gruppens heterogenitet påverkades inte av bortfallet och anses ej ha 

sänkt trovärdigheten eller överförbarheten av resultatet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Efter 

totalt 15 intervjuer ansågs ett tydligt mönster synas mellan deltagarnas svar utan att någon ny 

aspekt tillfördes under de senare intervjuerna, oavsett sociodemografisk bakgrund 

(Danielsson, 2017a). Fler intervjuer ansågs kunna medföra en risk för felhantering under 

analysprocessen (Polit & Beck, 2016). 

Förförståelse 

Då båda författarna har teoretiska förkunskaper och haft verksamhetsförlagd utbildning inom 

ambulanssjukvård samt att ena arbetar inom ambulansen fanns en förförståelse kring 

prehospital sjukvård samt utebliven omvårdnad vid kritiskt sjuka patienter. Därför 

diskuterades förförståelsen innan studien påbörjades för att identifiera risker med att känna 

till situationerna, samt vilka fördelar förförståelsen innebar (Henricsson, 2017a; Lincoln & 

Guba, 1985; Polit & Beck, 2016; Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Enligt Henricsson 

(2017a) kan en påverkan på insamlat material ske om det finns förförståelse för ett ämne. 

Samtidigt anser Polit och Beck (2016) det som en styrka att ha insikt till aktuellt ämne för att 

kunna relatera till ämnet. Förförståelsen var enligt författarna till hjälp under studiens gång, 

att de kunde förstå situationerna samt vilken nivå av vård som behövdes utan att påverka 

analysen (Henricsson, 2017a; Polit & Beck, 2016). För att eliminera risken för feltolkning av 

data utifrån förförståelsen, samt för att bibehålla en manifest analys och resultatets 

trovärdighet granskades varje steg i analysprocessen mot rådata (Graneheim & Lundman, 

2004; Graneheim et al., 2017; Lincoln & Guba, 1985; Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 
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Analys   

För att öka förståelsen och korrektheten i utförandet granskades litteratur om metoden innan 

analysen påbörjades (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim et al., 2017; Danielsson, 

2017b; Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2016). Hela analysprocessen skedde i 

samråd, från uttagningen av meningsbärande enheter till presentation av resultatet. Att 

analysen skedde i enlighet med Graneheims och Lundmans (2004) innehållsanalys medförde 

ett validerat och strukturerat arbetssätt. Metoden är väl lämpad för kvalitativ data vilket 

medför ett mer tillförlitligt resultat samt medför en replikerbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2016).  

 

Författarna granskade varandras intervjuer då båda inte varit närvarande. Samtliga intervjuer 

lyssnades även igenom upprepade gånger innan transkribering påbörjades. Då analysen 

genomfördes i samråd krävdes en likvärdig insikt i samtliga intervjuer för att upprätthålla en 

god giltighet i analysen, att båda var ömsesidigt insatta i allt insamlat material inför analysen 

minskade den påverkan individuella skillnader skulle ha medfört (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2016). Svagheter med transkribering är att eventuella känslor samt 

kroppsspråk som uppfattas vid intervjun kan falla bort till transkriberingen (Danielsson, 

2017b). För att säkerställa att all relevant data inkluderades utfördes samtliga steg i analysen 

av båda författarna och vid oenighet diskuterades det om data skulle inkluderas eller ej.  

 

Kondensering och kodning av data diskuterades fram och tillbaka för att säkerställa att det 

deltagaren sagt framkommit genom samtliga steg utan tolkning. Tidigt i analysen upptäcktes 

att insamlad data liknande förförståelsen, varför både inspelade intervjuer och 

transkriberingarna gicks igenom igen för att ytterligare kontrollera en korrekthet i kodningen 

samt att ingen, varken positiv eller negativ data mot syftet missats. I resultatet presenteras 

flertalet citat som stärker de påståenden som framkommit under intervjuerna och som 

kommer från transkriberingarna av deltagarnas svar under intervjuerna och stärker resultatets 

giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lincoln & Guba, 1985; Polit & Beck, 2016). 

Forskningsetiskt övervägande 

Då en av författarna arbetar på en av de undersökta ambulansstationerna bedömdes det vara 

av särskild vikt att vara tydlig med konfidentialitetskravet och att forskningsetikens fyra 

huvudprinciper följdes (Codex, 2002). Därför tillfrågades ambulanssjuksköterskor utanför 

egen arbetsgrupp för att undvika att de upplevde sig tvingade till deltagande. Båda var noga 
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med att inte vara påstridiga och tydliga med att deltagande var helt frivilligt. Dock förelåg 

fortfarande risk för psykisk skada då deltagarna i teorin kunde uppleva en maktskillnad i 

intervjuerna. Pilotintervjuer, intervjumall samt insikt i intervjumetodik och förförståelse var 

åtgärder som vidtogs för att minska risken för psykisk skada (Danielsson, 2017a; Henricsson, 

2017b). Informationskravet stärktes av att deltagarna erhöll information, såväl muntligt som 

skriftligt innan intervjun påbörjades (bilaga 2), och krav på informerat samtycke stärkte 

samtyckeskravet (bilaga 3) (Codex, 2002). Konfidentialitetskravet uppfylldes då inget namn 

eller personliga åsikter gick att koppla till den data som samlades in (Codex, 2002). 

Nyttjandekravet uppfylldes då information av deltagarna endast används till studien och efter 

publicering raderas all insamlad data (Codex, 2002).  

Slutsats 

Resultatet visar att omvårdnad uteblir vid vård av kritiskt sjuka patienter. Huvudorsaken till 

detta är både en medveten- och omedveten prioritering där omvårdnadsåtgärder prioriteras 

bort till förmån för livsuppehållande åtgärder och behandling. Den omvårdnad som uteblev är 

kommunikation och information till patient och anhöriga, patientens autonomi och integritet 

samt basala behov. Ytterligare forskning från patient- eller anhörigperspektiv vore av intresse 

för att ytterligare belysa fenomenet utebliven omvårdnad.  

 

Victor Hedlund och Anton Ramstedt har i lika stora delar bidragit till denna uppsats. Alla 

delar har genomlästs och reviderats av båda författarna. Victor har ansvarat för bakgrund, 

metod och diskussion. Anton har ansvarat för resultat. Båda författarna har varit jämställt 

aktiva i resultatanalysen. Oavsett ansvarsområde så har båda korrekturläst och kommit med 

åsikter och kompletteringar.  
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BILAGOR 

Bilaga 1.     

Intervjumall 

Introduktion från författare med information om vad som förväntas av intervjun. De frågor 

med nummer noll (0) kommer ej att spelas in.  

0. Antal år som ambulanssjuksköterskor? 

0. Hur gammal är du? 

0. Vad har du för tidigare utbildning? 

0. Vart har du jobbat innan du blev ambulanssjuksköterska? 

 

1. Kan du berätta om din vardag? Hur såg det senaste arbetspasset ut? 

2. (Vår definition av patient som är kritiskt sjuk, svikt i ABCD + samtidiga livshotande 

tillstånd) Kan du berätta om senaste gången när du vårdade en patient som var kritiskt sjuk? 

3. Kan du minnas om någon omvårdnad uteblivit, vilken? Om inte från det vårdtillfället, vilka 

erfarenheter har du från samma situation?  

4. Varför uteblev omvårdnaden? T.ex bortglömd/bortprioriterad 

5. I vilka situationer uteblir omvårdnaden vid vård av en patient som är kritiskt sjuk? 

6. Hur tycker du att din omvårdnad påverkas när patienter är kritiskt sjuka? 

7. Vilka yttre (ex frågor från anhöriga, trafik) faktorer inom ambulansen gör att omvårdnaden 

blir sämre? 

8. Vilka inre (ex kollega, utrustning, behandlingsriktlinjer) faktorer inom ambulansen gör att 

omvårdnaden blir sämre? 

9. Vill du lägga till något mer som vi inte pratat om men som hör till ämnet?  

 

Följdfrågor som används för att ha öppet klimat i frågorna: 

Kan du utveckla? 

Hur menar du då? 

Hur tänkte du då? 

Hur kände du då? 

Tycker du att du hade kunnat göra något annorlunda? 
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Bilaga 2.  

 
 

Deltagande i intervjustudie om utebliven omvårdnad prehospitalt för dig 

som är ambulanssjuksköterska  

 

Information till forskningspersonerna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en intervjustudie inom ramen för ett examensarbete i 

specialistsjuksköterskeprogrammet. I det här dokumentet får du information om projektet och 

om vad det innebär att delta.  

 

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 

Inom sjukvården idag händer det att patienten blir drabbad negativt. Ett exempel på detta är 

utebliven omvårdnad. Detta definieras som den omvårdnad som fördröjs eller utelämnas, helt 

eller delvis. Forskning har visat att detta förekommer vilket bidrar negativt för patienten. 

Däremot finns en kunskapslucka kring detta inom ambulanssjukvården och mer specifikt hos 

svenska ambulanssjuksköterskor. Vi vill därför intervjua dig som ambulanssjuksköterska med 

syfte att identifiera när och varför utebliven omvårdnad sker samt vilken omvårdnad som 

uteblir vid vård av patienter som är kritiskt sjuka inom prehospital sjukvård. Vi har fått ditt 

namn genom kontakt via din arbetsplats. Vi har sedan tidigare fått godkännande av 

ambulansverksamhetschef och handledare från universitetet för genomförande av studien.  

 

Hur går studien till? 

Du kommer att bli kontaktad på arbetstid med syfte att genomföra en intervju under ditt 

arbetspass. Inga uppföljande intervjuer sker. Intervjun sker när det passar dig och inte 

inverkar på ditt arbete. Intervjun kommer att spelas in och lyssnas på i efterhand. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan välja att avsluta utan att ange orsak. Tidsåtgången för 

intervjuerna blir individuella och beror på hur mycket du har att säga om ämnet och hur du 

svarar på våra frågor. Vi har inga krav på varken hur lång eller kort intervjun ska vara, utan 

det styrs helt utifrån dina svar och vad du har att berätta. 
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Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Inga risker ses med deltagandet. 

 

Vad händer med mina uppgifter?  

Din ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet kommer att registreras, men inte knytas till dina 

svar. Ditt namn kommer inte att registreras. Genomförd intervju spelas in och sparas för att 

skrivas ut i text som sedan analyseras för att ta fram data. Inspelat material sparas under 

våren 2020 och raderas efter avslutat examensarbete. Resultatet presenteras i form av en 

uppsats inom ramen för examenarbete inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Din 

personliga information kommer inte att sammankopplas med dina svar, utan dessa kommer 

att förvaras och registreras separat. Dina svar och din personliga information kommer att 

behandlas och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Du som deltagare har rätt att 

begära tillgång till dina personuppgifter, samt begära att få dem rättade eller raderade. Vill du 

ta del av den färdiga studien och dess resultat, kommer den att finnas uppladdad på Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Du kan även kontakta studieförfattarna för att få en kopia. 

Endast författarna till studien tar del av de inspelade intervjuerna och handledaren kommer 

att ta del av intervjun i textform. Författarna till studien agerar enligt EU:s 

dataskyddsförordning, GDPR. Förordningens syfte är att upprätthålla ett högt skydd av 

personuppgifter (2020).  

 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvariga för studien  

Studenter:    Handledare:   

Victor Hedlund   Universitetslektor Anna-Karin                   

Tel. 073 844 86 89   Gunnarsson 

Victor.Hedlund.4099@student.uu.se                             anna-karin.gunnarsson@surgsci.uu.se 

                                                                                        

 

Anton Ramstedt     
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Tel. 070 490 22 91     

Anton.Ramstedt.7325@student.uu.se  

 

 

 

Bilaga 3.  

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien ”Utebliven omvårdnad vid vård av patienter som är 

kritiskt sjuka prehospitalt” 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 4.  

ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE 
 

 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM 

RAMEN FÖR EXAMENSARBETE 

 
Preliminär titel: 

 
Studiens design: se bifogad projektplan Tidpunkt för datainsamling: 

Namn: 

Program / Kurs: Termin: 

Gatuadress: 

Postnummer: Ort: Telefon: 

Handledare: 

Gatuadress: 

Postnummer: Ort: Telefon: 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien 

bedöms utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom 

kliniken och anses därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens 

forskningsetikkommitté 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men 

studien bör granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté 

 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej 
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Datum: Ort: 

 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/verksamhetschef:  

Namnförtydligande: 

Klinik (motsv.): 

 


