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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: År 2020 drabbades världen av en ny pandemi, coronaviruset SARS-CoV-2 

[COVID-19]. Då COVID-19 främst sprids via droppsmitta ökade användandet av 

skyddsutrustning samtidigt som distanseringen mellan ambulanssköterskan och patienten 

ökade i syfte att minska smittspridningen. Hur patienter som smittats av COVID-19 upplever 

sin vårdrelation i det prehospitala omhändertagandet utifrån de psykosociala behoven såsom 

delaktighet, kommunikation och information är inte kartlagt. 

Syftet: Syftet med studien är att undersöka hur patienter med COVID-19 upplever 

vårdrelationen utifrån de psykosociala behoven i det prehospitala omhändertagandet. 

Metodbeskrivning: En kvalitativ intervjustudie med deduktiv ansats genomfördes under 

mars 2021 där resultatet testats mot “Psykosociala behov” i det teoretiska ramverket 

Fundamentals Of Care [FOC]. Nio informanter (varav sex män) från ett universitetssjukhus i 

Mellansverige deltog.  

Huvudresultat: Informanterna upplevde ett positivt omhändertagande genom att 

ambulanspersonalen involverade, informerade samt gav ett tryggt bemötande. Informanterna 

upplevde också att de blev sedda och lyssnade på och att de fick tillfredställande information 

kring omhändertagandet. Även social kompetens hos ambulanspersonalen upplevdes som 

extra viktigt. Några informanter upplevde minskade möjligheter att påverka sin delaktighet 

kring sin vårdsituation. Brister inom kommunikation kunde i vissa fall härledas till 

ambulanspersonalens skyddsutrustning.  

Slutsats: Trots ökade skyddsbarriärer mellan ambulanspersonalen och patienten upplevde 

majoriteten av informanterna en god vårdrelation utifrån de psykosociala behoven i FOC. Fler 

studier krävs för att kartlägga detta fenomen ytterligare. 

 

Nyckelord 

Vårdrelationen, Prehospital akutsjukvård, Pandemier, Skyddsutrustning. 

 



 
  

 

ABSTRACT 

Background: During the year 2020 the world was struck by a new pandemic caused by 

coronavirus SARS-CoV-2 [COVID-19]. As COVID-19 is mainly transmitted through 

droplets the use of personal protective equipment and the distance between ambulance staff 

and their patients has increased to reduce the spread of infection. The patient experiences of 

their care relationship in prehospital care based on their psychosocial needs such as 

participation, communication and information after being transmitted with COVID-19 based 

on the has not been mapped. 

Purpose:  

The purpose of the study is to investigate how patients with COVID-19 experience the care 

relationship based on the psychosocial needs in the prehospital care. 

Method: A qualitative interview study with a deductive approach was conducted in March 

2021 where the results have been tested to “Psychosocial need” in Fundamentals Of Care 

[FOC]. Nine patients (of which six men) from a university hospital in central Sweden 

participated. 

Main results: The informants experienced positive care as the prehospital care providers 

were involved, offered information and a secure treatment. Being seen and heard, 

experiencing security throughout the treatment, receiving satisfying information about the 

occurring events and social skills amongst the prehospital staff were the most important 

components. The shortcomings included poor participation and difficulties with 

communication caused by the ambulance protective equipment. 

Conclusion: Despite increased protective barriers between ambulance staff and the patient, 

most of the participants experienced a good care relationship based on the psychosocial needs 

in FOC. Additional studies are needed to further map this phenomenon. 

 

Keywords 

Care relationship, Prehospital emergency care, Pandemics, Protective equipment. 
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INLEDNING   

COVID-19  

År 2020 drabbades världen av en pandemi orsakat av coronaviruset SARS-CoV-2, även 

kallad för COVID-19. Under 2020 har ca 83 miljoner människor rapporterats blivit smittade 

och ca två miljoner har avlidit till följd av COVID-19 (World Health Organization [WHO], 

2021). Under samma period i Sverige vårdades cirka 40 000 personer på sjukhus och cirka 10 

000 personer avled (Socialstyrelsen, 2021).   

Symtomdebut är vanligtvis mellan dag 2–14 efter att ha blivit smittad av COVID-19, dock 

kan 30–50 % av alla smittade vara asymtomatiska, vilket betyder att de inte uppvisar några 

symtom (Gao et al., 2021). Vanliga symtom är förkylningssymtom som hosta, feber, halsont 

och huvudvärk. Andra symtom kan vara nedsatt lukt och smak, diarré samt andningsbesvär 

med nedsatt förmåga att ta upp syre till blodet, det vill säga sjunkande saturation (Li & Ma, 

2020). De flesta som insjuknar i COVID-19 kan hantera sjukdomsförloppet i hemmet medan 

en del drabbas av svårare luftvägsproblem och uppsöker sjukvård, antigen själva eller via 

ambulans (Folkhälsomyndigheten [FHM], 2021). 

Under våren 2020 sökte fler patienter sjukvård med symtom relaterade till COVID-19. Då 

viruset främst överförs genom droppsmitta bidrog detta till en ökad användning av 

skyddsutrustning såsom visir och munskydd hos sjukvårdspersonalen. Distanseringen ökade 

mellan sjukvårdspersonalen däribland specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård och 

patienten, i form av att den fysiska kontakten till patienten minimerades i syfte att minska 

smittspridning (WHO, 2021). Förändringar i form av distansering och skyddsbarriärer kan ge 

en försämrad vårdrelation som medför ett ökat lidande för denna patientgrupp och ge en 

negativ upplevelse av vården i helhet (Houghton et al., 2020). 

Vårdrelationen 

Vårdrelationen beskriver samspelet och ömsesidigheten mellan sjuksköterskan och patienten 

och är en grundläggande del i omvårdnadsprocessen (Feo et al., 2018). En god vårdrelation 

möjliggör att patientens egna resurser främjas och bevaras, vilket påverkar patientens 

hälsoeffekter positivt (Dahlberg & Segersten, 2010). Genom att tillgodose patientens 

psykosociala behov såsom delaktighet, kommunikation, information, avskildhet, värdighet, 

respekt och emotionellt välbefinnande skapas förutsättningar för en god vårdrelation och en 

tillfredställelse av vården (Rantala et al., 2020). Vårdrelationen bidrar även till en ökad en 
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känsla av trygghet och delaktighet hos patienten. Medan brister i densamma kan medföra att 

patienten får en passiv roll som kan påverka exempelvis följsamheten till medicinering, vilket 

kan riskera patientsäkerheten (Mollon, 2014). 

Sjuksköterskans bemötande är avgörande för att patienten ska uppleva en god vårdrelation 

och därmed förtroende och tillit till vården, jämfört med ett sämre bemötande som i stället 

skapar känslor av otrygghet, maktlöshet och utanförskap (Nilsson et al., 2019). Genom att 

sjuksköterskan bemöter patienten med en inbjudande attityd och aktivt lyssnar, främjas 

vårdrelationen positivt och ger patienten en känsla av delaktighet, bekräftelse och respekt 

(Frank et al., 2009; Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010). Kitson et al. (2013) och Kitson 

(2018) beskriver att kvaliteten på omvårdnaden beror på vårdrelationens uppbyggnad och 

skall utformas i sampel med patienten. Därefter kan kunskap och information kring patientens 

upplevda situation möjliggöra att gemensamma mål kan upprätthållas.  

Patienten har rätt till information om bland annat sitt hälsotillstånd, behandlingsalternativ och 

egenvård, vilket finns beskrivet i Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 3). Kommunikationen till 

patienten ska vara kontinuerlig och individanpassad och hållas på ett enkelt språk utan 

medicinska termer som möjliggör att patienten kan förstå och ta till sig informationen (Frank 

et al., 2009; Wireklint Sundström & Dahlberg, 2010; Munthe et al., 2012). Som sjuksköterska 

är det viktigt att vara lyhörd i kommunikationen med patienten kring dennes situation, 

förmåga och önskemål då dessa faktorer ökar möjligheten till delaktighet i vårdrelationen 

(Udo, 2021). 

Patientdelaktighet inom hälso- och sjukvården innebär att patienten involveras i sin egen vård 

och behandling vilket är en lagstadgad rättighet (Socialstyrelsen, 2015; SFS 2014:821). Enligt 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017) beskrivs begreppet 

patientdelaktighet inte enbart som en medverkan och ett inflytande till vård och behandling 

utan även som en ömsesidig förståelse mellan patienten och sjukvårdspersonalen. Vidare 

beskriver SBU (2017) att patienten delger kunskap och egna erfarenheter men även tar emot 

kunskap om sjukdomstillstånd, symtom och behandling.  

Genom att göra patienter delaktiga i sin egen vård ökar deras känsla av autonomi då de bjuds 

in till en aktiv roll och kan påverka beslut om deras egen vård (Sandman et al., 2012). Ett 

delat beslutsfattande bidrar även till att patienten i större utsträckning upplever högre 

motivation och följsamhet till vården samt en ökad känsla av tillfredsställelse till hälso- och 
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sjukvården (Munthe et al., 2012). Delaktighet gör det möjligt att tillvarata resurser som bidrar 

till att patientens förmåga till egenvård främjas, vilket gör det lättare för patienten att uppnå 

uppsatta behandlingsmål (Munthe et al., 2012; Sandman & Munthe, 2010). I resultatet av 

Jangland et al. (2016) framkom att information om vårdplanen, upplevd värdighet och 

vårdrelationen till sjuksköterskan var faktorer som påverkar patienters upplevelse av vården 

positivt. 

Vårdrelationen ur ett prehospitalt perspektiv 

I den prehospitala miljön är det oftast ambulanssjuksköterskan (specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård) som möter patienten och skall enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2020) 

leda och ansvara för omvårdnaden och de medicinska bedömningarna.  

 

Omvårdnadsansvaret grundar sig i att patienter uppmanas att vara delaktiga och involverade i 

sin egen vård för att lindra lidande och öka välbefinnandet. Ambulanssjuksköterskan 

möjliggör detta genom att ställa frågor om patientens hälsa, informera kring omvårdnaden och 

bemöta patienten på ett respektfullt sätt (Atakro et al., 2019). Genom ett arbetssätt där 

patientens individuella behov står i centrum skapar ambulanssjuksköterskan förutsättningar 

för en god vårdrelation där patienten får möjlighet att påverka och delta i besluten kring sin 

vård (Lundberg, 2016; Rantala et al., 2019). Att lyssna in patientberättelsen är avgörande för 

att ambulanssjuksköterskan ska kunna skapa en vårdrelation och därefter tillgodose patientens 

olika behov. Prehospitalt kan detta skapa etiska dilemman kring omvårdnadsbesluten om 

patienten inte själv kan berätta eller om dess beslutsförmåga är nedsatt (Bremer & Holmberg, 

2020).  

 

I studien av Nordgren och Fridlund (2001) upplevde patienterna i den prehospitala miljön 

stort förtroende och acceptans kring besluten om deras vård av ambulanspersonalen. Dock 

visade resultatet även en upplevd maktlöshet och avsaknad av delaktighet då patienterna 

saknade egen kunskap om behandlingsalternativen eller att informationen kring dessa var 

bristfällig från ambulanspersonalen. Att etablera en god vårdrelation ur ett prehospitalt 

perspektiv ökar möjligheter för avskildhet i vårdmiljön som skapar trygghet hos patienten, 

vilket främjas av att varje vårdsituation oftast innebär ett omhändertagande av en patient åt 

gången (Rantala et al., 2020). Enligt både Hadsund et al. (2013) och Rantala et al. (2016) 

upplever patienter stor tillfredsställelse med det prehospitala omhändertagandet om deras 

berättelse kring sin situation bekräftas och tas på allvar av ambulanssjuksköterskan. 
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Ambulanssjuksköterskan behöver en bred kunskap och en god handlingsberedskap för att 

kunna agera i oförutsedda situationer med liten eller ingen information, där vårdmiljöerna ofta 

ser olika ut (Elmqvist et al., 2009; Svensk Sjuksköterskeförening, 2020). Att upprätthålla 

patientens värdighet och integritet anses viktigt då vårdsituationen är i en offentlig miljö 

(Elmqvist et al., 2008). För att ambulanssjuksköterskan skall klara av dessa komplexa 

situationer anses kompetenser som ledarskap, kommunikationsförmåga, samarbete med andra 

organisationer, professionell bedömningskunskap och pedagogisk skicklighet viktiga 

(Wihlborg et al., 2014). 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård ska 

smittspridning förhindras och förebyggas under omvårdnadsarbetet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2020). Ambulanssjukvården tillika andra vårdinrättningar har 

genomgått förändringar i arbetssättsstruktur och säkerhetsaspekter gällande implementering 

av skyddsutrustning och arbetssätt i syfte att förhindra smittspridning. Patienter som söker 

akutsjukvård med misstänkta COVID-19-symtom möter ambulanssjuksköterskan med ett 

distanserade arbetssätt och iklädd skyddsutrustning, vilket kan leda till att denna patientgrupp 

upplever en sämre vårdrelation med minskade möjligheter till kommunikation och delaktighet 

(Murphy et al., 2020).  

Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket Fundamental Of Care [FOC] grundades i England under 2000-talet 

då det uppdagades att patienter inte fick tillfredsställande omvårdnad då deras basala behov 

såsom sömn, näringsintag och hygien inte blev tillgodosedda (Kitson, 2018). Ramverket 

fungerar som ett verktyg för sjuksköterskan i det dagliga arbetet och syftar till att möta 

patientens basala behov genom ett förhållningssätt som utgörs av respekt, kompetens och 

empati (Kitson et al., 2010). Vården kan därefter planeras, genomföras och utvärderas 

tillsammans och med utgångspunkt i patientens basala behov (Kitson et al., 2013; Kitson, 

2018). 

FOC består av tre dimensioner: “Vårdrelationen”, “Patientens grundläggande behov” 

(psykosociala och fysiska behov) och “Vårdkontexten” (organisation och policy) (Kitson et 

al., 2013). Det centrala i FOC skall vara att etablera en vårdrelation till patienten. Genom att 

skapa förtroende, vara närvarande och använda tydlig kommunikation skapas förutsättningar 

för en upplevelse av delaktighet och tillfredställelse av vården (Rantala et al., 2020). Vidare 
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måste sjuksköterskan tillgodose patientens psykosociala och fysiska behov såsom värdighet, 

respekt och fysiskt välbefinnande (Muntlin & Jangland, 2020; Johansson et al., 2011). 

Dimensionerna i FOC innehåller alla delar i det prehospitala arbetet kring patientens 

omvårdnad där vårdrelationen står i förbindelse med de “Psykosociala behov” där begreppen 

delaktighet, kommunikation, information, avskildhet, värdighet, respekt och emotionellt 

välbefinnande ingår (Muntlin & Jangland, 2020).  

En etablerad vårdrelation är en förutsättning för att ambulanssjuksköterskan ska kunna 

utforma vården utifrån patientens rättigheter, ta vara på dennes erfarenheter samt stimulera 

patienten till delaktighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2020; Thorsteinsson, 2002). Genom 

att använda begreppen från ”Psykosociala behov” kan FOC appliceras som ramverk för 

ambulanssjuksköterskan då kommunikation, information och delaktighet är centrala delar i att 

etablera en god vårdrelation i den prehospitala vårdmiljön (Jangland et al., 2016; Péculo‐

Carrasco et al., 2020).  

Problemformulering  

Patienter med misstänkta COVID-19-symtom som söker prehospital vård möter idag en 

ambulanssjukvård med förändringar kring skyddsutrustning, ökad distanseringen och nya 

arbetssätt. Hur dessa patienter upplever sin vårdrelation relaterat till de psykosociala behoven 

såsom kommunikation, delaktighet, information etc. är inte helt kartlagt.  

Forskning visar på att en bra vårdrelation skapar positiva aspekter som möjliggör en säker 

individanpassad vård, patientdelaktighet samt en mer kostnadseffektiv vård i form av kortare 

vårdtider på sjukhus. Smittskyddsutrusning kan skapa en barriär mellan 

ambulanssjuksköterskan och patienten vilket kan påverka patientens upplevelse av 

vårdrelationen genom distansering samt förändrade möjligheter att läsa ansiktsuttryck, höra 

och förstå vad ambulanssjuksköterskan säger, vilket kan försvåra kommunikationen och 

patienters upplevelse av delaktighet. En ökad förståelse kring dessa patienters upplevelser kan 

bidra till att vården utformas med högre kvalité genom att stärka vårdrelationen även under de 

omständigheter och utmaningar som COVID-19 inneburit för ambulanssjukvården, men även 

för hälso- och sjukvården och samhället.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur patienter med COVID-19 upplever vårdrelationen 

utifrån de psykosociala behoven i det prehospitala omhändertagandet. 

 

METOD  

Design  

Studien har designats som en kvalitativ intervjustudie med deduktiv ansats. En kvalitativ 

ansats gör det möjligt att få en djupare förståelse av hur informanterna upplevde och beskrev 

sin vårdrelation i mötet med ambulanssjuksköterskan. Informanterna fick då en möjlighet att 

med egna ord beskriva hur de upplevde sin vårdrelation (Polit & Beck, 2014). Deduktiv 

ansats användes och resultatet testades mot “Psykosociala behov” som är en del i dimensionen 

“Patientens grundläggande behov” i FOC (Henricson, 2012). 

Urval  

Nio (tre kvinnor och sex män) informanter med en medelålder på 60 år (53–67 år) 

inkluderades genom ett bekvämlighetsurval där samtliga hade lämnat ett positivt test för 

COVID-19. Samtliga har vårdats av ambulanspersonal innan de ankom till sjukhuset, då de 

måste kunna beskriva det fenomen som studeras. Sju av informanterna var från Sverige, två 

var utlandsfödda. 

Fördelen med ett bekvämlighetsurval var enkelheten i att finna informanterna, nackdelen var 

att urvalet inte kan överföras på hela befolkningen då studien endast innehåller upplevelser 

beskrivna av ett fåtal informanter (Polit & Beck, 2014). En annan svaghet med 

bekvämlighetsurval är fördelningen kring kön, ålder och nationalitet då detta berodde på vilka 

som vårdats under perioden då studien genomfördes (Polit & Beck, 2014).  

Inklusionskriterier för informanterna var:  

• Över 18 år. 

• Lämnat ett positivt test för COVID-19. 

• Förstod svenska i tal och skrift samt vårdats av ambulanspersonal innan inläggning på 

sjukhus. 
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• De inkluderade patienterna skulle vara klar för utskrivning till hemmet inom 1–3 

dagar. Detta för att inte inkludera patienter vilkas allmäntillstånd var sådant att de inte 

orkade eller klarade av att genomföra en intervju. 

Exklusionskriterier för studien var:  

• Kunde ej ge sitt samtycke i skrift eller tal. 

• Demenssjukdom. 

• Vårdas i livets slutskede. 

• Behov av höga flöden syrgas >6 L/min. 

• Måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning. 

• Enligt infektionsläkare varit sjuk kortare tid än 14 dagar sedan symtomdebut av 

COVID-19. 

Totalt tillfrågades tio patienter av vilka en 35-årig man tackade nej till deltagande i studien. 

Materialet bedömdes erhålla tillräckligt med data för informationsmättnad. För många 

informanter riskerar att ge för stor mängd data vilket kan ge svårigheter att hantera i 

bearbetning och analys (Henricson, 2012). 

Datainsamlingsmetod  

Data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor för att få så utförliga 

svar som möjligt. Intervjufrågorna ställdes utifrån en intervjuguide innehållande färdiga 

frågor samt uppföljningsfrågor (bilaga 1). Intervjufrågorna vad konstruerade utifrån 

”Psykosociala behov” som ingår i dimensionen ”Patientens grundläggande behov” ur FOC då 

de ansågs vara relevanta för studiens syfte och anknyter till patientens upplevelse av 

vårdrelationen. Totalt ingick 12 frågor i intervjuguiden, varav de första tre var av demografisk 

karaktär såsom kön, ålder och nationalitet. Följande nio frågor berörde alla de sju begreppen 

utifrån ”Psykosociala behov” till exempel: -”Hur upplevde du första mötet med 

Ambulanspersonalen?”. Till samtliga frågor konstruerades uppföljningsfrågor för att få mer 

djup i svaren: -”Kan du berätta mer?” – “Hur kände du då?”.  

Styrkorna med vald insamlingsmetod är att det är en bra metod att använda då 

forskningsfrågan syftar till att studera upplevelsen av ett fenomen, det vill säga hur någon 

upplever en viss situation (Polit & Beck, 2014).  
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Enligt Polit och Beck (2014) behöver informanterna dels ha upplevt fenomenet som studeras 

samt på ett bra sätt kunna beskriva det för att intervjuer skall anses som en bra metod. 

Informanter valdes som kan utrycka sig bra i tal och skrift för att kunna få detaljerade 

intervjuer. Vidare menar Henricson (2012) att det går att använda sig av mellan fem till tio 

deltagare och trots det relativt låga antalet informanter få tillräckligt med kvalitativa data. 

Intervjufrågorna testades i två pilot-intervjuer innan datainsamlingen startades i syfte att 

kvalitetssäkra studiens metod genom att testa att frågorna förstås på rätt sätt och i annat fall 

kunna korrigeras (Henricson, 2012). Pilotintervjuerna bekräftade att frågorna uppfattades av 

informanten och därav ge svar på studiens syfte, inga korrigeringar behövdes göras. 

Tillvägagångssätt  

Samtliga intervjuer genomfördes under mars månad 2021 på en rehabiliteringsavdelning för 

patienter som testats positivt för COVID-19. Samtliga informanter var inskrivna på 

avdelningen mellan en till fem dagar då intervjuerna genomfördes. 

Innan kontakt togs med verksamhetschefen för infektionssjukdomar klargjordes inklusions- 

samt exklusionskriterierna (bilaga 3).  

Första kontakt togs sedan med verksamhetschefen för infektionskliniken som gav sitt 

godkännande till studien. Efter att studien fått sitt godkännande kontaktades 

infektionsavdelningen där enhetschefen hjälpte till med urvalet av patienter som lämnade ett 

positivt test för COVID-19 och som hade vårdats av ambulanspersonal innan sin vårdtid på 

sjukhuset. Det visade sig dock att samtliga inneliggande patienter på infektionsavdelningen 

exkluderades bort från studien enligt exklusionskriterierna (bilaga 3).  

Efter ny kontakt med verksamhetschefen för infektionssjukdomar inhämtades tillstånd att 

även inkludera patienter från rehabiliteringsavdelningen för patienter med COVID-19 på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige. Enhetschefen på berörd avdelning kontaktades och 

informerades. Alla nio informanter som inkluderats till denna studie var inneliggande på 

denna avdelning. 

Informanterna identifierades med hjälp av den sjuksköterska som var i tjänst på avdelningen 

genom att följa inklusions- och exklusionskriterierna (bilaga 3). Första kontakt togs med 

sjuksköterskan via telefon för att minska närvaron på avdelningen. De informanter som 

identifierades kontaktades sedan på avdelningen genom ett första besök. Först gavs muntlig 

information kring studien följt av möjlighet för informanten att ställa frågor. Samtliga 
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informanter informerades noga kring att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande. Avslutningsvis lämnades skriftlig information (bilaga 2) och 

informanten gavs betänketid kring sin eventuella medverkan i studien. Innan informanten 

lämnades bestämdes ny tid för uppföljning av ett eventuellt deltagande i studien. Vid denna 

uppföljning genomfördes intervjun om inte informanten avböjde. Samtliga intervjuer 

genomfördes efter att informanterna signerat medgivandeformuläret (bilaga 2).    

Då avdelningen endast innehöll enkelsalar genomfördes intervjuerna enskild vilket gav en 

avskild och lugn miljö. Intervjuerna fördelades mellan författarna och genomfördes med 

endast en författare på plats för att inte riskera att det uppstod tvetydigheter kring 

rollfördelningen mellan intervjuarna under intervjuns gång (Henricson, 2012).  

Samtliga intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte och spelades in på mobiltelefon efter 

godkännande av informanten. Ljudfilen kopierades sedan till ett USB-minne varefter den 

raderades från mobiltelefonen. USB-minnet lagrades i ett låst skåp i författarnas hem så att 

obehöriga inte skulle komma åt informationen. 

Informanterna informerades om att intervju beräknades pågå mellan 30–60 minuter detta för 

att få tillräckligt långa intervjuer samt bra djup i svaren (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006; 

Henricson, 2012). Genomförda intervjuerna varade mellan 6–23 minuter med en median på 

15 minuter.  

För att förhindra smittspridning under intervjuerna användes avsedd smittskyddsutrustning. 

Bearbetning och analys  

Datainsamlingen har analyserats och bearbetats utifrån Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys eftersom materialet kommer att tolkas och granskas utifrån innehållet av en 

text (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan den 

kvalitativa innehållsanalysen användas till både induktiv och deduktiv ansats. Denna studie 

har en deduktiv ansats då studiens resultat prövas mot ett bestämt teoretiskt ramverk och 

därför lämpar sig bra till vald analysmetod.  

I Graneheim och Lundman (2004) beskrivs ett förberedande tillvägagångsätt för att analysera 

material till deduktiv ansats vilket innefattar ett utarbetat kodningsschema utifrån den valda 

teorin eller ramverket. Innan datainsamlingen påbörjades har författarna tagit fram ett 

kodningschema med förutbestämda kategorier som utgörs av begreppen ur “Psykosociala 

behov” (delaktighet, kommunikation, information, avskildhet, respekt och emotionellt 
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välbefinnande) i FOC som svarar på studiens syfte. Till skillnad från en induktiv ansats där 

kategorier skapas utifrån textens innehåll. Svagheten med en deduktiv innehållsanalys kan 

vara att författarna missar intressant information som inte stödjs av de redan bestämda 

kategorierna och som då går förlorade (Graneheim & Lundman, 2004).  

Efter varje genomförd intervju har ljudfilerna transkriberats ordagrant och sedan lästs igenom 

ett antal gånger för att sätta sig in i materialet. Analyserat material har skett på manifest nivå 

vilket beskriver informationen som utgörs av textens innehåll (Henricson, 2012).  

De avkodade transkriberade intervjuerna sparades i ett dokument på datorn och numrerades i 

ordningsföljd. Centrala delar i kvalitativ innehållsanalys finns beskrivet som meningsbärande 

enheter, meningskondensering, kodning, underkategorier, kategorisering och tema 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

I nästa steg och utifrån transkriberat material har meningsbärande enheter plockats ut utifrån 

de innehåll i texten som passade in för de bestämda kategorierna i FOC, dvs det som var 

relevant för studiens syfte. Med meningskondensering menas att de meningsbärande 

enheterna kortas ner för att de ska bli enklare att hantera men behövde dock vara längre än ett 

enkelt ord eller ett begrepp för att inte viktig information skulle förloras (Henricson, 2012).  

Efter meningskondensering tilldelades liknande information en kod (tabell 1) och flera koder 

med samma betydelse hamnade sedan i en underkategori under den förutbestämda kategorin 

utifrån FOC (tabell 2). Slutligen presenterades resultatet med huvudrubriker utifrån de 

bestämda kategorierna samt underkategorier och koder i löpande text, se exempel för 

analysprocessen i tabell 1 och 2 (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Samtliga koder med liknande innehåll genererade sedan underkategorier som beskriver 

kodernas innehåll. Underkategorierna skall sedan representerade innehållet under respektive 

kategori (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Tabell 1. Exempel på Meningsbärande enhet, meningskondensering, kodning, 

underkategori och kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kodning Under-

kategori 

Kategori 

Behövde inte påverka... 

Nä dom gjorde det dom 

skulle... och jag satt i en 

bubbla... och mådde 

allmänt...   

Jag behövde inte 

påverka utan satt i en 

bubbla. 

Tillit till 

ambulanssjuksköterskan 

Känsla av att 

medverka i 

beslut 

Delaktighet 

Och det jag uppskattar är 

just det att man skojar lite 

med mig. Man prata lite 

vardagligt. Så att det inte 

blir så här uppstyltat, och 

skrämmande.   

Uppskattar att man 

skojar så att det blir 

lite vardagligt. 

Kommunikation som 

skapar trygghet 

Verbal 

kommunikation 

Kommunikation 

Tabell 2. Exempel på samlade koder, underkategori och en av de förutbestämda kategorierna 

(Delaktighet). 

Dimension 

enligt FOC 

Psykosociala behov i vårdrelationen 

Kategori Delaktighet 

Underkategori Känsla av att medverka i beslut Känsla av att inte medverka i beslut 

Koder Att lyssna och främja delaktighet Svårigheter att förstå situationen. 

Brist på engagemang hos 

ambulanssjuksköterskan. 

Tillit till ambulanssjuksköterskan. 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Innan datainsamlingen genomfördes ansökte författarna om ett godkännande från 

verksamhetschefen på infektionsavdelningen där studien genomfördes. Då studien var inom 

ramen för högskola på avancerad nivå behövdes inget tillstånd från Etikprövningslagen: “Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 2003:460). Studien genomfördes 

med respekt och skydd för den enskilda individen med anseende på samtycke enligt 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Datainsamlingen har inte krävt hantering och lagring av 

känsliga personuppgifter.  

Studien har genomförts med hänsyn till Sjuksköterskors Internationella Etikkod [ICN] där 

fyra rättigheter för deltagande i forskning har tagits fram: “rätt att inte bli skadad, rätt till full 

information, självbestämmande samt rätt till privatliv, anonymitet och konfidentialitet” (ICN, 

2021). Innan datainsamlingen påbörjades fick informanterna både muntlig och skriftlig 

information som innefattade studiens syfte och tillvägagångssätt. Information gavs om att det 

var frivilligt att deltaga och om informantens rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan 

förklaring. Information gavs kring konfidentialitet, dvs att informanternas identitet kommer 

att skyddas via kodning och därför inte kunna härledas till dem i efterhand. Informanterna 

som deltog i studien fick ge både sitt skriftliga samt muntliga samtycke (bilaga 2). 

  

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum för att det skulle kännas tryggt för informanten 

samt att obehöriga inte skulle kunna ta del av informationen. Ljudinspelningarna sparades på 

ett USB-minne som efter transkribering förvarades inlåst så att obehöriga inte skulle få 

tillgång till materialet. Efter avslutad studie har dessa kodade ljudfiler raderats från USB-

minnet.  

Flera etiska ställningstagande har gjorts gällande urvalskriterierna. Patienter som var för 

medtagna och utmattade har inte inkluderats i studien. Hänsyn har också tagits till att de 

tillfrågade patienterna skulle ha känt sig påtvingade att deltaga då de blivit personligen 

tillfrågade. Andra etiska reflektioner är att enskilda intervjuer skulle kunna upplevas för 

intima för patienten och att det då fanns en risk att informanten berättade det som den tror att 

författarna vill höra (Henricsson, 2012). Vidare reflekterade författarna kring de eventuella 

etiska risker som skulle kunna återskapa minnen som i sin tur framkallade känslomässiga 

reaktioner. Författarna var lyhörda inför detta och därför fanns beredskap för att kontakta 
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kurator eller sjuksköterska om informantens känslor kring tidigare upplevelser blev för 

påfrestande under intervjun.  

Potentiella etiska risker med genomförandet av studien övervägdes noga mot nyttan att 

genomföra studien. Nyttan med kunskap som kan stärka vårdrelationen och förbättra 

patienters delaktighet och möjligheter till kommunikation under omständigheter som COVID-

19 inneburit i hälso- och sjukvården, övervägde de potentiella etiska risker och därför 

genomfördes studien.  

Förförståelse 

Det fanns en förförståelse inom ämnet då båda författarna arbetat med patienter med COVID-

19 inom ambulanssjukvård under ett års tid. Båda författarna har reflekterat kring hur deras 

förförståelse kunde påverka hur resultatet av studien tolkats. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det svårt att som författare inte påverka resultatet av det studerade fenomenet. 

Genom en medveten diskussion mellan författarna under hela analysprocessens gång och att 

arbeta textnära kan resultatet beskrivas objektivt. 
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RESULTAT 

I relation till dimensionen “Psykosociala behov” i vårdrelationen inom FOC och dess sju 

förutbestämda kategorier identifierades 13 underkategorier som berörde patienters upplevelse 

av vårdrelationen under det prehospitala omhändertagandet. Underkategorierna handlade till 

största del om positiva och negativa aspekter inom kategorin (tabell 3).  

Resultatet presenteras i löpande text och stärks med citat från intervjuerna.  

Tabell 3. Sammanfattande tabell över kategorier och underkategorier.  

Underkategorier Kategorier Dimension 

I FOC 

Känsla av att medverka i beslut Delaktighet 

P
sy

k
o

so
cia

la
 b

eh
o

v
 i v

å
rd

rela
tio

n
en

  

Känslan av att inte medverka i beslut 

Tillfredsställande information Information 

Utebliven information 

Verbal kommunikation Kommunikation 

Icke-verbal kommunikation 

Fysisk påverkan Avskildhet 

Psykisk påverkan 

Upprätthålla en värdighet  Värdighet 

Ej upplevd värdighet 

Respektfullt bemötande Respekt 

Uppleva trygghet Emotionellt välbefinnande 

Uppleva oro 

 

Delaktighet  

Under kategorin delaktighet som är en del av “Psykosociala behov” i vårdrelationen i FOC 

identifierades underkategorierna ”Känsla av att medverka i beslut” och ”Känsla av att inte 

medverka i beslut”. Hur informanterna upplevde sin möjlighet att vara delaktig i 

vårdrelationen var olika. Några av informanterna upplevde att de var delaktiga i 
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vårdrelationen och andra inte. Det övergripande i upplevelsen av att bli involverad i 

vårdrelationen var att de själva deltog på ett aktivt sätt, ställde frågor och var engagerade så 

att en bra vårdrelation uppstod.  

Upplevelsen att bli lyssnad på och att de fick göra sin röst hörd framkom som positivt hos 

flertalet av informanterna. I vissa fall uttryckes egna krav och önskemål som exempelvis 

vilken sjukvårdsinrättning informanten skulle transporteras till. Detta skapade upplevelsen av 

att ambulanspersonalen lyssnade då de försökte tillgodose deras vilja och önskemål. Motsatts 

till detta fanns informanter som upplevde sig mer passiva i vårdrelationen. Några inom den 

gruppen uppgav att de saknade egna önskemål men upplevde ändå en känsla av delaktighet då 

informationen de fick upplevdes som tillräcklig. 

Informant 1 ”-Jaja han förklarade hela tiden hur det skulle gå till 

och vart dom skulle köra mig” 

Att som patient kunna få svar på sina funderingar kring vad som kommer att hända framöver 

är något som verkar generera en trygghetskänsla och ett lugn i vårdrelationen. Flera beskrev 

mötet med ambulanssjuksköterskan som givande och lugnande då de fick möjlighet att få svar 

på sina funderingar över vad som kommer ske härnäst och detta skapade en känsla av 

delaktighet i vårdrelationen.  

Informant 2 ”- Jag fick göra min röst hörd... och det var ju lite trevligt... Sen var det ju ingen 

betydelse för jag hade ju inga önskemål om något speciellt” 

Det var några informanter som uttryckte att de inte alls medverkade i vårdrelationen. Flera 

upplevde att de inte hade den möjligheten på grund av att de var trötta och påverkade av hög 

feber och andningsbesvär medan andra beskrev en upplevelse av att ambulanssjuksköterskan 

tog de beslut som behövdes. 

Informant 9 ”-Två skitbra... tjejen märktes att hon var jätterutinerad. Benkoll på vad hon var 

ute efter...  så det var på hennes beslut som jag blev inkörd... ” 

Någon av informanterna beskrev en känsla av att överlämna sig då de kände tillit och trygghet 

till ambulanspersonalen medan andra beskrev sin roll i vårdrelationen som passiv på grund av 

sitt nedsatta allmäntillstånd eller att inte veta vad som kan begäras. Känslan av att bli 

omhändertagen och få hjälp tog över och deras känsla av delaktighet uteblev i vårdrelationen. 
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Informant 8 “-Jag kände inte att jag behövde göra någonting. Dom tog ju hand om mig. Vad 

skulle jag påverka? Jag lämnade ju över mig till dom”  

Några informanter beskrev att hela förloppet gick snabbt och att de hade svårt att hänga med i 

vårdsituationen. Vissa informanter uppgav att de trodde att de skulle bli transporterad till 

infektionsmottagningen, vilket de först fått information om, men istället hamnat på 

akutmottagningen utan att bli involverad i detta.  

 

Information 

Från informanternas upplevelser kring information identifierades underkategorierna 

”Tillfredsställande information” och ”Utebliven information”. Majoriteten av informanterna 

upplevde en ”Tillfredsställande information” och deras upplevelser kodades till ”Information 

som anses viktig” samt ”Bekräftande information”.  Information som ansågs extra viktig var 

hur informantens mätvärden tolkades samt information och bekräftelse om deras aktuella 

hälsotillstånd. Det framkom även att det var tillfredsställande att få tydlig och enkel 

information utan medicinska termer.  

Informant 2 “-Gick inte in på massa förklaringar utan det jag behövde fick jag förklaring till. 

Vi behövde inte trassla in oss i massa, utan det var klart och enkelt.” 

Endast några av informanterna upplevde en brist på eller utebliven information. Dessa 

informanter beskrev det som om att ambulanssjuksköterskan fokuserade på sitt arbete genom 

att kontrollera informantens puls, blodtryck, saturation och kroppstemperatur utan att ge 

information kring värdenas betydelse till informanten. Samma grupp av informanter beskrev 

även bristfällig eller utebliven information under transporten till sjukhus.  

Informant 7 ”-Jag fick inte så mycket information tror jag... Vi tog oss från A till B.” 

 

Kommunikation 

Informanternas upplevelser av kommunikationen identifierade underkategorierna ”Verbal 

kommunikation samt ”Icke-verbal kommunikation”.  

 

Utifrån informanternas upplevelser i underkategorin “Verbal kommunikation” skapades 

koderna ”Kommunikation som skapar trygghet”, ”Social kompetens” och ”Förklara vad som 
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händer”. Gemensamt för dessa informanters upplevelser var att de var nöjda med att 

ambulanssjuksköterskan använde ett lugnt och tryggt sätt att kommunicera på. Flera 

informanter uppskattade när det skojades lite i samtalet vilket upplevdes ha en avslappnande 

effekt. Att prata om andra saker än själva sjukdomstillståndet upplevdes som en bra metod att 

kommunicera på och som bidrog till att informanten fick en positiv upplevelse av 

vårdrelationen. Någon informant upplevde även att det var tillfredsställande med tydlig och 

enkel kommunikation där informanten fick gott om tid att ställa frågor. Det framkom även att 

det uppskattades när ambulanspersonalen kommunicerade på ett inbjudande och empatiskt 

sätt och ställde relevanta frågor till informanten.  

 

Informant 4 ”-Det är ju en trygghetsbit när man är sjuk att man inte pratar om sjukdomen. 

Men jag är ju en liten sådan människa också att man pratar allmänt. För att prata allmänt 

med någon som är sjuk blir ju en lugnande effekt.” 

 

Med ”Icke-verbal kommunikation” beskrevs svårigheter med kommunikationen som kunde 

härledas till ambulanspersonalens skyddsutrustning. Informanterna upplevde svårigheter att 

höra vad som sades när ambulanspersonalen bar munskydd och stod på längre avstånd. Det 

framkom även att munskydd och visir gjorde att informanterna upplevde svårigheter med att 

läsa ansiktsuttryck då de endast såg ögon och ett namn på visiret.  Utifrån detta skapades 

koden “Kommunikation som skapar osäkerhet”. 

 

Informant 6 ”-Jag kommer inte ihåg vad hon hette eller någonting. men det är ju också lite 

när dom kommer och jag ser ju bara ögon nu under alla masker… det som varit bra är att 

många haft namnet skrivet här uppe på visiret...” 

 

 

Avskildhet 

Utifrån kategorin avskildhet identifierades underkategorierna “Fysisk avskildhet” och 

“Psykisk avskildhet”. “Fysisk avskildhet” handlade om informanternas upplevelser av den 

fysiska vårdmiljön. Utifrån denna underkategori beskrevs informanternas upplevelse och 

deras känslor kring att bli lämnad ensamma. Vissa av informanterna upplevde det positivt att 
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bli kontinuerligt observerade medan andra beskrev upplevelsen av att bara köras in i ett rum 

och sedan bli lämnad ensam vilket upplevdes som negativt i vårdrelationen. 

 

Informant 5 ”-Dom bara liksom körde från ambulansen och rätt in i ett rum.” 

 

Utifrån “Psykisk avskildhet” beskrevs känslan av utanförskap då ambulanspersonalen 

samtalade om informanten utan att informanten kunde höra vad som sades vilket skapade 

känslor av osäkerhet i vårdrelationen.  

 

Informant 8 ”-Inte prata om en när man ligger där... inte stå och diskutera, att två står och 

diskuterar om en och man hör inte riktigt... då undrar man ju vad säger dom om mig...” 

 

Värdighet 

Upplevelser av värdighet delades in i underkategorierna “Upprätthålla en värdighet” och “Ej 

upplevd värdighet”. Informanterna upplevde värdighet i vårdrelationen utifrån underkategorin 

“Upprätthålla en värdighet” och beskrev ambulanspersonalen som hjälpsamma och stöttande i 

deras bemötande och utifrån detta skapades koden “Emotionellt bemötande”. 

Informant 8 “-Nä, dom var ju trevliga och presenterade sig och liksom frågade om man 

ligger bra... tog hand om mig… det var ju inte som ett kolli man bara slängde in och drog 

iväg...” 

Resultatet påvisade även att informanterna upplevde känslor av att bli omhändertagen även 

utifrån den fysiska vårdmiljön då ambulanspersonalen såg till att dom låg bekvämt på 

ambulansbåren men också genom att ambulanspersonalen underlättade hela informantens 

situation och såg till att exempelvis tillhörigheter togs med till sjukhuset. Utifrån detta  

skapades koden “Fysisk upplevd värdighet”.  

Informant 9 “-Men dom såg ju till att en väska blev packad... och såg till lite runt omkring så 

att jag fick med mig lite prylar och så...” 

Ingen av informanterna rapporterade om upplevelser av ovärdighet på grund av 

ambulanspersonalens bemötande eller agerande. Några informanter beskrev dock känslor av 

att inte uppleva värdighet i vårdsituationen. Utifrån detta identifierades underkategorin “Ej 

upplevd värdighet” och upplevelserna inom denna underkategori handlade om osäkerheter i 
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den fysiska vårdmiljön som att bli fastspänd och känsla av att ramla av ambulansbåren. Koden 

“Fysiska vårdmiljön” skapades utifrån detta.  

Informant 4 “-Jag upplever det som otrevligt, du blir ju fastspänd men man får ändå 

tippkänsla att man skall ramla av när du är så dålig” 

Koden “Sårbarhet” skapades utifrån informanter som beskrev ej upplevd värdighet på grund 

utav andra omständigheter som gjorde att informanten kände sig generad och utsatt i 

vårdsituationen.  

Informant 1 “-Och plus att varje gång jag hostade kissade jag på mig som ett litet barn jag 

kunde inte kontrollera mig. Det var jobbigt både psykiskt och pinsamt” 

Respekt 

Informanterna beskrev positiva upplevelser av att ha blivit respektfullt bemötta från 

ambulanspersonalen vilket resulterade i underkategorin “Respektfullt bemötande”. Ingen av 

informanterna rapporterade någon negativ upplevelse i mötet med ambulanspersonalen utifrån 

kategorin “Respekt”. Informanterna upplevde att dom blev sedda och lyssnade på vilket de 

såg som positivt i mötet med ambulanspersonalen. 

Informant 2 “-Men det är att man har lyssnat på mig. Jag har ju varit sjuk så mycket jag har 

så mycket erfarenhet. Jag känner min kropp” 

Informanterna upplevde även att ambulanspersonalen lyssnade och respekterade 

informanternas viljor eller rädslor. Rädslor kunde handla om att exempelvis få en mask över 

munnen eller att bli nersövd och behöva respiratorvård. Andra upplevde rädslor av att drabbas 

av komplikationer orsakat av COVID-19 som exempelvis stroke eller blodproppar.  

Informant 2 “-Och dom lyssnade på mig jag talade om min rädsla för att det här med att få 

syrgas till exempel. Dom fick inte sätta mask utan en grimma. Kan inte ha något över 

munnen. Och det förstod dom direkt...” 

Andra upplevelser ur ”Respektfullt bemötande” handlande om att informanterna uppgav att 

ambulanspersonalen inte ifrågasatte informanternas upplevda symtom utan istället förklarade 

och försökte göra det bästa av situationen.  

Informant 1 “-Jag kände bara att dom lyssnade, Jag kan inte förklara. Dom i ifrågasatte inte 

mig och trodde inte jag hittade på eller något. Dom tog tag i mina symtom och gick vidare. 
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Dom ifrågasatte inte mig... som tex du överdriver eller något... dom försökte göra det bästa 

av situationen” 

Emotionellt välbefinnande 

Informanterna uppgav en känsla av trygghet till följd av ambulanspersonalens lugna 

bemötande. Flera informanter uppgav positiva synpunkter rörande ambulanspersonalens 

arbetssätt, kopplat till kompetens och medvetenhet kring vårdsituationen som skapade ett lugn 

hos informanten. Detta resulterade i underkategorin “Känsla av trygghet”.  

Informant 4 “-För att då jobbar ni ju professionellt men ändå så lugnar ni ju personen med 

att vad man har jobbat med och vad gör du när du inte är här liksom” 

Många av informanterna rapporterade oroskänslor kring vårdsituationen och detta resulterade 

i underkategorin “Uppleva oro”. Dock upplevde informanterna störst andel oroskänslor innan 

ambulansens ankomst och de rapporterade känslor av stress, panik och dödsångest. En del av 

informanterna uppgav känslor av kontrollförlust vilket bidrog till att de upplevde oro kring 

vårdsituationen. Oroskänslorna berodde på att informanterna inte visste hur hårt drabbade de 

skulle bli i sitt sjukdomsförlopp då viruset var outforskat samt har visat på variation i 

svårighetsgrad hos olika individer.  

Informant 8 “-Det är ju oro hela tiden… För man vet ju inte hur illa det är... och sista man 

vill höra är att oj, oj det här ser inte bra ut…” 
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DISKUSSION 

Majoriteten av informanterna upplevde ett positivt omhändertagande i den prehospitala 

vårdrelationen. Genom att ambulanspersonalen involverade, informerade samt gav ett tryggt 

bemötande skapades upplevelsen av en god vårdrelation hos informanterna utifrån 

“Psykosociala behov” i FOC. De delar utifrån de psykosociala behoven som informanterna 

ansågs extra viktiga i vårdrelationen var att bli sedd och lyssnad på och att få uppleva trygghet 

i bemötandet. Andra viktiga aspekter var att ambulanspersonalen skulle ha social kompetens 

och ge tillfredsställande information om vitala mätvärden samt information om vad som 

händer i vårdsituationen. Resultatet påvisade även brister i vårdrelationen som kan ses utifrån 

delaktighet och kommunikation då en del informanter upplevde sig vara passiva med mindre 

möjligheter till påverkan. Resultatet visade även på upplevelsen av brister i kommunikation 

som i vissa fall kunde härledas till ambulanspersonalens skyddsutrustning. 

Resultatdiskussion 

Majoriteten av informanterna beskrev en generellt positiv upplevelse i mötet med 

ambulanspersonalen vilket stämmer överens med tidigare forskning kring det prehospitala 

omhändertagandet (Hudsund et al., 2013). Rantala et al. (2020) beskriver att det finns goda 

förutsättningar för att etablerar en god vårdrelation prehospitalt på grund av att endast en 

patient vårdas åt gången vilket även stämmer överens med informanternas upplevelse i denna 

studie då de uppgav en positiv bild av sin prehospitala vårdsituation i stort. I resultatet från 

nuvarande studien framkom att centrala delar för att skapa en god vårdrelation i den 

prehospitala vårdmiljön bygger på god kommunikation, tillfredsställande information samt 

upplevelse av delaktighet vilket stämmer överens med tidigare forskning utifrån ramverket 

FOC (Jangland et al., 2016). 

I resultatet framgår att hälften av informanterna upplevde en känsla av delaktighet genom att 

själva vara aktiva och engagerade i vårdrelationen medan resterande uppgav att de tagit en 

passiv roll och överlåtit besluten kring deras vård till ambulanspersonalen. Detta stämmer 

överens med resultatet från Nordgren och Fridlund (2001) där det framkom att patienterna 

upplevde stort förtroende till ambulanspersonalen men samtidigt en avsaknad av delaktighet 

på grund av bristfällig egen kunskap och information från ambulanspersonalen. De 

informanter som upplevde sig passiva i vårdrelationen uppgav att de hade stor tillit till 

ambulanspersonalen och valde själva att inte involveras i besluten kring deras vård. Andra 

aspekter kring deras passiva roll kan utgöras av att de beskrev sitt allmäntillstånd som 
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försvagat i mötet med ambulanspersonalen som därför bidrog till att de inte orkade vara 

delaktiga i vårdrelationen.  

Utifrån de psykosociala behoven i FOC har information en central del och är en förutsättning 

för huruvida patienten upplever delaktighet i vårdrelationen (Kitson et al., 2013; Kitson, 

2018).  Informanterna som upplevde en passiv roll uppgav samtidigt att de upplevde trygghet 

genom att de fått tillfredsställande information, vilket kan ha möjliggjort att informanterna 

trots allt upplevt sig delaktiga i vårdrelationen. Jangland et al. (2016) betonar vikten av att 

respektera patienters vilja av att inte vara aktivt delaktiga men viktigt är då att patienten 

känner sig trygg och välinformerad.  

Enligt Olsson et al. (2013) handlar delaktighet om att kommunicera med patienten på ett 

personcentrerat sätt och inte enbart fokusera på sjukdom. Detta återspeglas i resultatet då 

flertal av informanterna uppskattade att ambulanspersonalen pratade om vardagliga saker och 

skojade med dem vilket minskade informanternas upplevda oro kring sjukdomstillståndet.  

Majoriteten av informanterna upplevde den informationen de fick som tillräcklig. Den 

viktigaste informationen ansåg informanterna handla om deras vitala mätvärden, aktuella 

hälsotillstånd samt eventuell kommande inläggning på sjukhus. Resultatet från Kitson et al. 

(2013) belyser vikten av ett gott informationsutbyte i vårdrelationen för att uppnå gemensamt 

uppsatta mål kring omvårdnaden. Några av informanterna upplevde att ingen information 

gavs kring deras aktuella hälsosituation vilket strider mot den lagliga rätt till information som 

finns skrivet i Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 3).   

Att involvera patienter i sin egen vård och främja dess autonomi kan i vissa fall innebära 

etiska dilemman i den prehospitala miljön om patienten exempelvis uppvisar symtom på 

kognitiv svikt och ambulanssjuksköterskan behöver bedöma patientens beslutsförmåga 

(Bremer & Holmberg, 2020). Detta var dock inget som visade sig i resultatet då inga sådana 

situationer uppstod. Däremot belyser studiens resultat vikten av en etablerad vårdrelation 

eftersom patienten gynnas positivt då dennes upplevelse av trygghet och tillfredsställelse till 

vården ökar. Kliniska implikationer i ambulanssjuksköterskans arbete medför därför en ökad 

förståelse av den etablerade vårdrelationens positiva effekter, oavsett vilken patientgrupp eller 

etiska svårigheter som ambulanssjuksköterskan ställs inför.  

Betydelsen av en fungerande kommunikation utifrån de psykosociala behoven i FOC grundar 

sig i att se och bedöma patientens behov för att säkerställa en fungerande kommunikation. 
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Kommunikationen kan ske verbalt med ett tydligt språk fritt från medicinska termer, 

alternativt genom en icke-verbal kommunikation via skrift eller kroppsspråk och gester 

(Jangland et al., 2016). De svårigheter som upplevdes kring kommunikation från studiens 

resultat hamnade i underkategorin “Icke-verbal kommunikation”. Där framkom att några 

informanter upplevde svårigheter i att läsa och förstå ansiktsuttryck då stora delar av ansiktet 

döljs bakom munskydd och visir. Vissa svårigheter fanns också då ambulanspersonalen 

samtalade med varandra vilket också skulle kunna härledas till att ambulanspersonalen bar 

munskydd vilket försvårade kommunikationen. Då både miljö och skyddsbarriärer minskar 

förmågan att kommunicera på ett fullgott sätt behövs ytterligare reflektion över hur 

ambulanssjuksköterskan kan öka sina möjligheter att göra sig förstådd i dessa situationer. En 

lösning kan vara att prata väldigt lugnt och vara noga med att artikulera, då skapas de bästa 

förutsättningarna till en fullgod kommunikation.  

I Rantala et al. (2020) framkommer att avskildheten i den prehospitala vårdmiljön skapar en 

trygghet hos patienten vilket gynnar etablerandet av en god vårdrelation. Resultatet från denna 

studie kan dock inte bekräfta detta men visar att den fysiska avskildheten kunde upplevas 

positiv om patienten inte lämnades ensam under för långa perioder. En informant beskrev 

även en situation där samtal mellan vårdpersonal pågick utan att involvera patienten vilket 

resulterade i en osäkerhet hos patienten och en känsla av utanförskap, vilket även Dahlberg 

(2002) belyser i sin studie. Den prehospitala vårdmiljön kan bidra till goda möjligheter för 

ambulanssjuksköterskan att skapa en trygg och avskild miljö för patienten genom att använda 

vårdutrymmet i ambulansen, till skillnad från en vårdavdelning där flera patienter kan dela 

sal. Detta skulle kunna vara en orsak till att få informanter reflekterade kring sin avskildhet då 

den i många fall blir självklar. Genom användandet av vårdutrymmet i ambulansen minimeras 

även risken att äventyra patientenssekretessen. Patienten får i vårdutrymmet även en 

möjlighet till avskildhet som kan underlätta för en god kommunikation som kan leda till en 

förbättrad vårdrelation.  

I resultatet av Rantala el al. (2016) framkommer det att patienter inte alltid upplever sig 

bekräftade eller tagna på allvar av ambulanspersonalen. Detta avviker i resultatet från 

nuvarande studie där majoriteten av informanterna kände sig sedda och lyssnade på av 

ambulanspersonalen. Flertal uppgav även att ambulanspersonalen bekräftade deras 

sjukdomstillstånd och respekterade informanternas oro. 
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Att bevara patientens värdighet utifrån FOC beskrivs i Jangland et al. (2016) och handlar om 

att hjälpa patienten med personliga behov. Utifrån ett prehospitalt perspektiv kan detta ses 

genom att ambulanssjuksköterskan ser “till hela patienten” och gör det bästa för patienten i 

dennes situation. Nuvarande studies resultat visade att informanterna upplevde en värdighet i 

att ambulanspersonalen brydde sig om och såg till att till exempel en väska med tillhörigheter 

blev packad och medtagen till sjukhuset. Vårdrelationen gynnas av att 

ambulanssjuksköterskan oftast vårdar en patient åt gången i en avskild vårdmiljö vilket gör att 

patienten får full uppmärksamhet. Då skapas tid och möjligheter att se hela patienten och dess 

behov vilket kan leda till en känsla av bekräftelse och upplevd värdighet. 

Enligt Wihlborg et al. (2014) ställs höga krav på ambulanssjuksköterskan gällande 

kommunikationsförmåga, ledarskap och pedagogisk skicklighet för att möjliggöra en säker 

och tillfredsställande vård för patienten. Även Mollon (2014) beskriver vårdrelationens 

betydelse ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Resultatet av nuvarande studie belyser vikten av 

att kunna etablera en god vårdrelation utifrån FOC där personcentrerat arbetssätt är grunden i 

att möta och förstå patientens olika behov. Vårdrelationen kan därför påverkas positivt genom 

att arbeta utifrån FOC.  

Alla informanterna upplevde en positiv vårdrelation utifrån de psykosociala behoven trots 

COVID-19-pandemin som medfört arbete i skyddskläder och distansering. Detta skulle ha 

kunnat försvåra upplevelsen av kommunikation och delaktighet och därmed påverkat 

patientens upplevelse av vårdrelationen. Att pandemin varit pågående under ett år i samhället 

kan ha bidragit till att allmänheten och däribland informanterna, upplever hälso- och 

sjukvårdens förändrade arbetssätt kring skyddsutrustning mer normaliserat när studien 

genomfördes. Intressant vore om resultatet skulle sett annorlunda ut om studien genomförts i 

början av pandemin då skyddsutrustning och distanseringen var nytt och främmande för 

individen. 

Trots att alla informanterna var tillfredsställda med det prehospitala omhändertagandet 

framkom i några fall brister gällande kommunikation och delaktighet. De svårigheter som 

framkom inom kommunikation kunde i några fall härledas till ambulanspersonalens 

skyddsutrustning. Denna kunskap och förståelse kan därför tillämpas hos 

ambulanssjuksköterskan i mötet med patienter med COVID-19 genom en ökad förståelse 

kring svårigheter att kommunicera då skyddsutrustning används. 
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Genom en ökad förståelse över vilka svårigheter som kan uppstå då skyddsutrustning används 

i patientmötet kan ambulanssjuksköterskan anpassa sitt bemötande och sättet att kommunicera 

på. Därefter kan förutsättningar skapas för en god och trygg vårdrelation tidigt i vårdkedjan 

som kan bidra till att patienten känner tillfredsställelse och förtroende till vården. Ett ökat 

förtroende skapar förutsättningar för patientföljsamhet kring medicinska behandlingar och 

rehabiliteringsprogram i eftervården, vilket gynnar individen men ger även positiva effekter i 

ett samhällsperspektiv. Enligt Fox et al. (2012) kan effekter av en ökad patientföljsamhet leda 

till kortare vårdtider på sjukhus och mindre kontakt med eftervården, vilket leder till 

minskade kostnader för samhället. Att tidigt kunna återgå till arbete efter en sjukskrivning kan 

även minska den ekonomiska belastningen på samhället i form av mindre kostnader för 

utbetald sjukpenning. Ur ett patientperspektiv kan detta minska patientens lidande, öka dess 

välbefinnande då sjukdomsperioden kan förkortas men även öka patientens ekonomiska 

stabilitet då sjukskrivningar kan kortas ner.  

Resultatet ger en möjlighet att skapa förståelse för hur patienter med COVID-19 upplever 

vårdrelationen i den prehospitala vården då omständigheter som pandemin inneburit stora 

förändringar som påverkat hälso- och sjukvården. Fler studier och ny kunskap kan förbättra 

möjligheterna till kommunikation och patientdelaktighet i vårdrelationen, vilket höjer 

vårdkvalitén i framtiden. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design valdes för att besvara studiens syfte då det enligt Polit och Beck (2017) 

lämpar sig för en djupare forskningsfråga jämfört med en kvantitativ design.  För att analysera 

data användes en kvalitativ innehållsanalys från Graneheim och Lundman (2004) med 

deduktiv ansats vilket ansågs vara lämplig då det studerade fenomenet skall utgå från den 

teoretiska referensramen FOC.  

Trovärdigheten i studien anses god då metoden var tydligt beskriven och presenterar exempel 

på hur meningsbärande enheter plockats ut samt hur underkategorier och koder skapats från 

de förutbestämda kategorierna. Vidare fanns analysprocessens olika steg väl beskrivet och 

resultatet stärktes med citat från informanterna. De citat som presenterades valdes ut bland 

samtliga informanter för att påvisa variationsbredd och att studiens resultat grundar sig i 

många av informanternas upplevelser. Noggrann diskussion och reflektion gjordes kring vilka 
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meningsbärande enheter, koder samt underkategorier som ansågs lämpligast beskriva 

innehållet i intervjuerna.  

Till urvalet valdes bekvämlighetsurval för att finna informanter som vårdades under perioden 

som studien genomfördes. Detta bidrog till att den demografiska data inte fick så stor 

spridning som önskat i anseende på kön och ålder, vilket anses som en svaghet då informanter 

valdes ut efter deras tillgänglighet och vilja att delta (Polit & Beck, 2014). En styrka är 

däremot att informanter med olika nationaliteter inkluderades i studien.  

Inklusions- samt exklusionkriterierna efterföljes noga för att inte inkludera för svårt sjuka 

eller medtagna patienter i studien. Detta fungerade på ett bra sätt då ansvarig sjuksköterska på 

avdelningen hade god uppfattning om vilka patienter som uppfyllde uppsatta kriterier. Dock 

fanns svårigheter med att hitta informanter då ett av exlusionskriterierna innebar att välja bort 

patienter som varit sjuka i COVID-19 kortare tid än 14 dagar, vilket exkluderade många 

patienter från studien då de oftast skrevs hem från sjukhuset tidigare.  Detta gjorde att de få 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades oberoende av demografiska faktorer, 

vilket bidrog till att den demografiska data inte fick lika stor spridning som önskat, vilket ses 

som en svaghet i studien.  

Att patienterna inte fick vara under sjukdag 14 var ett krav från verksamhetschefen för 

infektionssjukdomar och kravet handlade om högre risk för smittoöverföring om patienten var 

under sjukdag 14. Andra alternativ som exempelvis telefonintervjuer efter att informanterna 

skrivits ut har diskuterats. Det bedömdes att intervjuer genomförda på plats tillsammans med 

informanten skulle ge en bättre interaktion och därav lättare att kunna tolka det informanten 

säger med ansiktsuttryck och kroppsspråk.  

Intervjufrågorna var konstruerade med semistrukturerade öppna frågor vilket ansågs vara en 

lämplig metod för att studera informanternas upplevelser och därav få en djupare bild av 

studerat fenomen (Polit & Beck, 2014). Ett flertal uppföljningsfrågor var färdigkonstruerade i 

syfte att få informanten att utveckla och förtydliga sina svar vilket underlättade och gjorde att 

samtalen flöt på naturligt. Intervjufrågorna testades innan datainsamlingen började i två 

pilotintervjuer. Inga justeringar gjordes efter pilotintervjuerna då det bedömdes att 

intervjufrågorna verkade uppfattas på rätt sätt och svarade på studiens syfte.   

En annan styrka med intervjufrågorna var att de besvarade de förutbestämda kategorierna. 

Ingen övrig intressant information som inte passade in under de förutbestämda kategorierna 
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gick därav förlorad, vilket annars kan ses som en svaghet vid deduktiv ansats (Graneheim & 

Lundman, 2004). Under analysprocessen uppmärksammades det dock att få av 

informanternas svar kunde härledas till kategorin avskildhet vilket kan ses som en svaghet 

med intervjufrågorna. 

Studien visar på en hög pålitlighet då samtliga informanter fick samma information, både 

muntlig och skriftlig, om studiens syfte och deltagande innan intervjun startades. 

Informanterna fick sedan tid att tänka igenom sitt deltagande. Samma intervjufrågor ställdes 

till varje informant i enskilda rum för att skapa en trygg miljö utan att obehöriga skulle kunna 

ta del av informationen eller störa intervjun, vilket fungerade bra då inga intervjuer blev 

avbrutna eller störda av annan personal. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon 

vilket gav en bra ljudkvalitet och transkriberades sedan ordagrant för att behålla äkthet och 

pålitlighet i införskaffade data. Pålitligheten i studien stärktes även genom att handledaren vid 

flertal tillfällen granskat studiens analys- och resultatbeskrivning i syfte att säkerställa ett 

neutralt ställningstagande under hela arbetets gång. 

Viljan att delta i studien var hög och endast en informant avböjde att delta. Reflektion har 

gjorts huruvida författarnas närvaro kan ha påverkat informanterna i deras beslut kring 

deltagande i studien. Informanterna informerades dock flera gånger om att deras deltagande är 

frivilligt och det upplevdes inte att någon deltog mot sin vilja. Författarna presenterade sig 

med att de arbetade som sjuksköterskor på ambulansen. Detta skulle kunna påverka 

informanternas beskrivning av sina upplevelser om de kände en tacksamhetsskuld till 

ambulanspersonalen. Ingen patient som har vårdats av författarna har därför tillfrågats om 

deltagande.   

Utifrån bekräftelsebarhet har reflektion gjorts kring förförståelsens påverkan inom ämnet och 

en objektiv roll har eftersträvats under intervjuerna och analysen. Medveten diskussion mellan 

författarna pågick under hela analysprocessens gång och ett textnära arbete har resulterat i ett 

objektivt resultat.  

Då resultatet i studien baseras på en liten grupp informanter som valts ut via ett 

bekvämlighetsurval finns enligt Graneheim och Lundman (2004) inga möjligheter till att 

överföra resultatet till andra delar av populationen. Studiens överförbarhet kan anses god i 

den prehospitala miljön i arbete med patienter som misstänks vara smittade med COVID-19, i 



 
  

 

33 

 

andra vårdsituationer behövs fler studier som inkluderar fler informanter med större spridning 

i kön, ålder och nationalitet.  

Slutsats 

Resultatet visade att patienter med COVID-19 upplevde en god vårdrelation i det prehospitala 

omhändertagandet trots förändrade arbetssätt med skyddsutrustning och distansering som 

pandemin förorsakat. Vårdrelationen stärktes av att ambulanssjuksköterskan gav ett 

inbjudande och tryggt bemötande, gav information om mätvärden och vad som sker härnäst 

samt samtalade om annat än sjukdomstillståndet. Resultatet visar även på brister i upplevelsen 

av delaktighet och kommunikation som i vissa av fallen kan härledas till skyddsutrustning. Då 

ingen tidigare forskning finns inom ämnet behövs fler och större studier för att utforska 

patienter med COVID-19 och deras upplevelser av vårdrelationen prehospitalt.  

Författarnas bidrag 

Båda författarna har bidragit till lika stor del i detta examensarbete.  
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Bilaga 1   

Frågeformulär. Beskriva för informanten vad som menas med vårdsituation 

Frågor   

• Man/Kvinna  

• Ålder  

• Vilken nationalitet? 

• Hur upplevde du din situation innan ambulansen kom?  

o Hur kände du då? 

o Vill du berätta mer? 

• Hur upplevde du första mötet med ambulanspersonalen?  

o Kan du ge exempel på....... 

o Hur kände du då? 

o Kan du beskriva vad som var positivt/negativt? 

• Hur upplevde du kontakten mellan dig och ambulanspersonalen? 

• Hur upplevde du din möjlighet att göra dig förstådd i mötet med 

ambulanspersonalen?   

o Kan du utveckla? 

• Upplevde du att ambulanspersonalen visade hänsyn och lyssnade på dig?  

o På vilket sätt? 

• Kan du beskriva hur du upplevde informationen du fick från ambulanspersonalen? 

o Kan du ge exempel på information som du anser viktig? 

o Är det någon typ av information som du anser saknades? 

o Upplevde du att du fick tillräcklig/kontinuerlig information? 

• Hur upplevde du din möjlighet att påverka din vårdsituation? 

• Vad är viktigt för dig för att du skall känna dig involverad i din vårdsituation? 

o Vill du berätta mer… 

• Har du något mer du vill berätta? 

• Uppföljningsfrågor  

• Hur menar du då, Hur kände du då?  

• Berätta mer  

• Kan du ge ett exempel på, Kan du utveckla hur du menar  

 



 
  

 

41 

 

Bilaga 2 

 

Upplevelse av vårdrelationen under det 

prehospitala omhändertagandet hos patienter 

med COVID-19  

  

Information och förfrågan om deltagande i 

intervjustudie   

Du tillfrågas om att delta i en intervjustudie som ingår i ett examensarbete vid Uppsala 

universitet. Vi som frågar dig är två sjuksköterskor som är anställda 

inom ambulanssjukvården i region Uppsala och studerar till specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård.  

  

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

Syftet med studien är att undersöka hur patienter med COVID-19 upplever vårdrelationen 

under omhändertagandet av ambulanspersonal. Med din medverkan kan dina upplevda 

erfarenheter generera kunskap och en ökad förståelse. Detta för att förhoppningsvis kunna 

höja kvaliteten på vården genom att förbättra patienters upplevelse av vårdrelationen.   

Godkännande att genomföra examensarbetet har givit av verksamhetschefen på 

infektionskliniken.   

    

Hur går studien till?   

Ditt deltagande innebär en intervju med projektansvariga till studien som kommer att ske 

ostört i en enkelsal på vårdavdelningen. Tidsåtgången är cirka 30–60 minuter och intervjun 

kommer under tiden att spelas in som en ljudfil på en mobiltelefon.  

    

Möjliga följder och risker med att delta i studien   

Möjliga följder och risker med att delta i studien anses vara låga. De möjliga risker som kan 

identifieras är att det frambringar känslomässiga reaktioner och därför kommer 

projektansvariga att vara lyhörd för detta och kommer inte att ställa känsliga frågor som 
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exempelvis rör känslig personlig information, aktuellt och tidigare hälsotillstånd eller skälet 

till att ambulans tillkallades.    

 

Vad händer med mina uppgifter?    

All information som samlas in i detta projekt kommer att hanteras så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Endast ansvariga för projektet kommer att ha tillgång till information i vilken du 

nämns vid namn. Bearbetning av resultatet kommer att ske i avidentifierad form och redovisas 

på gruppnivå. I presentationen av studiens resultat kommer information inte kunna härledas 

tillbaka till den enskilda individen.    

De kodade ljudfilerna kommer efter intervjun att föras över till ett USB-minne och förvaras 

inlåst så att obehöriga inte kan komma åt informationen. Ljudfilerna kommer endast att 

användas av projektansvariga till analys av materialet. Efter att ljudfilerna har skrivits ner i text 

kommer de att raderas. Studien kommer inte att inhämta, lagra eller hantera känsliga 

personuppgifter utifrån Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).    

  

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, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt 

deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).    

   

Ansvariga för intervjustudien    

Ansvarig för studien är två studenter inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot ambulanssjukvård:   

Jonna Bouvin    Daniel Hammar   

Jonna.Bouvin.5029@student.uu.se   Daniel.Hammar.2033@student.uu.se   

   

Handledare:      Handledare: 

Universitetslektor      Universitetslektor 

Ing-Marie Larsson     Erebouni Arakelian 

Ing-marie.larsson@surgsci.uu.se  erebouni.arakelian@surgsci.uu.se   

    

Samtycke till att delta i studien   
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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 Upplevelse av vårdrelationen under det prehospitala 

omhändertagandet hos patienter med COVID-19 
☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen.     

Plats och datum   Underskrift   
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Bilaga 3 

 

Till enhetschef/gruppchef/patientansvarig sjuksköterska 

För att förenkla för processen med vilka som kan deltaga i studien bifogas inklusions- och 

exklusionkriterierna för denna studie. 

Inklusionskriterier för informanterna är:  

• Över 18 år. 

• Lämnat positivt test för COVID-19. 

• Förstår svenska i tal och skrift. 

• Vårdats av ambulanspersonal. 

• Ska vara i allmäntillstånd som gör att patienten orkar genomföra en intervju. 

• Bedömas som utskrivningsklar inom 1–3 dagar och planeras skrivas ut till eget 

boende efter avslutad vårdtid. 

Exklusionskriterier för studien är:  

• Ej kan ge sitt samtycke i skrift eller tal. 

• Vårdas i livets slutskede. 

• Demenssjukdom. 

• Ej vara i behov av höga flöden syrgas (>6L). 

• Måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning. 

• Bedömd av infektionsläkare vara på sjukdag >14 i COVID-19.  

 

 


