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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att patienter som ringt efter ambulans inte tas med till sjukhus utan blir hänvisade 

till en annan vårdnivå än ambulanssjukvård är idag vanligt förekommande. Det finns dock 

mycket lite forskning som belyser hur patienter upplever bemötandet i sådana situationer. 

Detta är viktigt att utforska då studier visar att patienters upplevelse av sin vård påverkas 

mycket av ambulanspersonalens bemötande. Med hjälp av ramverket Fundamentals of Care’s 

(FOC) andra dimension kan integreringen av patienters grundläggande vårdbehov i mötet med 

vårdpersonal beskrivas utifrån fysiska, psykosociala och relationella aspekter som är 

nödvändiga oberoende av sjukdomstillstånd. Syfte: Att utforska patienters upplevelse av 

bemötandet från ambulanspersonalen vid hänvisning till egenvård eller annan vårdnivå, 

utifrån fysiska, psykosociala och relationella behovsaspekter. Metod: En kvalitativ 

intervjustudie med innehållsanalys. Deltagare var fyra kvinnor och sex män i åldrarna 25–75 

(44,8). Resultat: Fysiska behov tillgodosågs genom grundlig undersökning och av att göra en 

plan för fortsatt vård, vilket gav deltagare känsla av säkerhet. Psykosociala behov tillgodosågs 

genom information, värdighet samt inbjudande till delaktighet. Deltagare kände sig lugnade 

och bekräftade av att få tydlig, individanpassad information. Relationella behov tillgodosågs 

av ett professionellt och empatiskt förhållningssätt från ambulanspersonalen. Vårdrelationen 

och upplevelsen försämrades av dåligt individanpassat bemötande. Slutsats: Patienter 

upplever ett gott bemötande när de får fysiska, psykosociala och relationella behov 

tillgodosedda, i situationer där ambulanspersonal hänvisar dem till en annan vårdnivå.  
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ABSTRACT  

Background: Patients assessed by ambulance staff are on a regular basis referred to a 

different level of care. However, there is little research that highlights how patients experience 

treatment in such situations. This is important to explore as studies show that patients' 

experience of their care is greatly affected by the response of ambulance staff. Using the 

second dimension of the Fundamentals of Care (FOC) framework, the integration of patients' 

basic health care needs can be described on the basis of physical, psychosocial and relational 

aspects that are necessary regardless of medical conditions. Objective: To explore patients' 

experience of the treatment from the ambulance staff when referring patients to other levels of 

care, based on physical, psychosocial and relational needs. Method: A qualitative interview 

study based on content analysis. Participants were four females and six males in ages 25–75 

(44,8). Results: Physical needs were met by thorough examination and by making a plan for 

continued care, which gave participants a sense of security. Psychosocial needs were met 

through information, dignity and participation. Participants felt reassured and confirmed by 

receiving clear, personalized information. Relational needs were met by a professional and 

empathetic approach from the ambulance staff. The care relationship and experience was 

impaired by poorly personalized treatment. Conclusion: Patients experience a good treatment 

when they have their physical, psychosocial and relational needs met, in situations where 

ambulance staff refer them to a different level of care. 
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INLEDNING 

Teoretisk utgångspunkt  

Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care (FOC) är utvecklat för att förklara och 

vägleda det patientnära arbetet, med målet att omvårdnaden ska utgå från varje persons unika 

behov (Kitson, 2018). För att nå målet behövs ett tillämpat tillvägagångssätt som beskriver 

hur sjuksköterskan bedömer patientens vårdbehov samt agerar i samarbetet med patienten, 

anhöriga och andra medlemmar av vårdteamet, för att tillgodose patientens behov. 

Bedömningen av patientens vårdbehov är en fortlöpande process, som enligt FOC utgörs av 

tre sammanhängande dimensioner: relationen, den integrerade omvårdnaden samt 

vårdkontexten. 

I detta arbete är fokus på den andra dimensionen av FOC, den integrerade omvårdnaden. 

Dimensionen berör hur patientens grundläggande vårdbehov hanteras och integreras, utifrån 

fysiska, psykosociala och relationella aspekter som är nödvändiga oberoende av 

sjukdomstillstånd (Kitson, 2018; Kitson, Conroy, Kuluski, Locock & Lyons, 2013). Även om 

ramverket primärt är formulerat utifrån kirurgisk vård, kan det anses vara centrala delar också 

i den prehospitala vården, och inte minst viktigt i de situationer då sjuksköterskan bedömer 

patientens behov annorlunda än patienten själv har gjort när ambulans tillkallades. 

Dimensionen anses därför lämplig att analysera patienters upplevelse av det prehospitala 

vårdmötet utifrån. Ett gott bemötande mellan sjuksköterska och patient bör karaktäriseras av 

tydlig information, möjlighet att vara delaktig, ett professionellt förhållningssätt med respekt, 

empati och bekräftelse, samt adekvat omvårdnad och stöd (Jangland, Gunningberg & 

Carlsson, 2009). Dessa delar framträder i FOC’s olika behovsaspekter. Enligt Kitson och 

medarbetare (2013) handlar de fysiska behoven om att känna sig säker och att kunna 

tillgodose sådant som nutrition, mobilisering och hygien. I de psykosociala behoven ingår att 

känna sig lugn, respekterad, involverad, informerad, värdig samt förmögen att hantera sin 

situation. De relationella behoven innebär att vårdpersonalen bör vara empatisk, respektfull, 

medkännande, konsekvent, stå för säkerhet och att mål fastställs. Detta är också viktiga delar i 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening & Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012). 
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Genomgång av det vetenskapliga kunskapsläget 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård (Svensk 

Sjuksköterskeförening & Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2012) baseras det 

prehospitala vårdmötet på att försöka förstå vad som har hänt patienten och hur en plötsligt 

inträffad förändring påverkar patientens liv. Inom ambulanssjukvård föreligger ofta begränsad 

information om patienten och dennes tillstånd, varför sjuksköterskan måste försöka samla så 

mycket information som möjligt (Suserud, 2005). Traditionellt ses två sätt att bedöma 

patienten, dels utifrån dennes beskrivning av sitt lidande och hur hen upplever sin situation, 

dels utifrån ett medicinskt perspektiv med fokus på mätningar och medicinska undersökningar 

(Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). 

Ambulanssjukvården har förändrats mycket med åren, från tidigare mer inriktad 

transportverksamhet till dagens avancerade vårdenhet. Endast 10–20 % av 

ambulanssjukvårdens uppdrag idag rör livshotande tillstånd med akut påverkan på vitala 

funktioner (Hjälte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007; Suserud, 2005), många gånger handlar 

det därför om att ge rätt vård snarare än maximal vård. Det är vanligt förekommande att 

personer som ringt efter ambulans inte tas med till sjukhus utan hänvisas till en annan 

vårdnivå (Ebben et al., 2017; Forsgärde et al., 2020; Lederman, Lindström, Elmqvist, 

Löfvenmark & Djärv, 2020; Paulin et al., 2020; Rosén, Persson, Rantala & Behm, 2018). Det 

kan exempelvis vara egenvård i hemmet, kontakt med vårdcentral eller att uppsöka sjukhus på 

egen hand. Patienter som blir hänvisade till en annan vårdnivå förekommer allt mer frekvent, 

utan tydlig fördelning vad gäller ålder, kön eller symtom (Ebben et al., 2017; Paulin et al., 

2020). Ambulanspersonal uttrycker i flera studier bristande organisatoriskt stöd och riktlinjer 

för hur dessa patienter ska tas om hand (Barrientos & Holmberg, 2018; Lederman, 

Löfvenmark, Djärv, Lindström & Elmqvist, 2019; Rosén et al., 2018). Det kan anses som god 

vård att göra en bedömning av individens behov av vårdnivå, och detta bör göras utifrån ett 

helhetsperspektiv som baseras på fysiska, psykiska och sociala faktorer (Holmberg & 

Fagerberg, 2010). 

Tidigare forskning visar att patienter anser det vara ett stort beslut att ringa efter ambulans, 

och att det kan vara skrämmande eller generande att behöva denna hjälp (Ahl, Nyström & 

Jansson, 2006). Att inte veta vad som är fel orsakar osäkerhet och sårbarhet (Rantala, Ekwall, 

& Forsberg, 2016). Patienter beskriver blandade känslor av att överlämna sig i händerna på 

ambulanspersonalen, och att bemötandet från dem spelar stor roll för den vidare upplevelsen 
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(Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg, 2014). Studier visar att det är viktigt för 

patienten att bli tagen på allvar och få bekräftelse av ambulanspersonalen på sina symtom 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008; Rantala et al., 2016). Ett bemötande som är empatiskt 

och inkluderande gör att patienten känner sig stärkt och mer förmögen att hantera sin 

situation, samt att behovet av sjukhusvård minskar (Rantala et al., 2016). Det ökar också 

säkerheten och tillfredsställelsen för patienten (van Doorn et al., 2021). Ett bemötande som är 

ointresserat och okänsligt kan orsaka känslor av att bli avvisad och inte tagen på allvar. 

Forskning visar att en del av de patienter som inte tas med till sjukhus av ambulansen söker 

vård på nytt inom de närmsta dagarna (Breeman, Poublon, Verhofstad & Van Lieshout, 2018; 

Ebben et al., 2017; Ebben, Castelijns, Frenken & Vloet, 2019; Salminen-Tuomaala, Mikkola, 

Paavilainen & Leikkola, 2018). Det finns ett begränsat antal studier som belyser hur patienter 

upplever att hänvisas till en annan vårdnivå. 

I en utredning av Riksrevisionen (2012) konstateras att antalet larmsamtal efter ambulans ökar 

stadigt och att det idag tar längre tid att få ambulans än tidigare. Den ökande pressen på 

ambulansorganisationerna kan utgöra en risk för patienterna i form av bristande tillgänglighet 

och sämre vårdkvalitet (Lowthian et al., 2011). I utredningen från Riksrevisionen (2012) kan 

också ses att antalet anmälningar till Socialstyrelsen runt ambulanssjukvård har ökat, vilket 

konstateras kunna innebära en ökning av personer som är missnöjda med 

ambulanssjukvården. De flesta anmälningar gäller vården och bemötandet av patienten eller 

ambulanspersonalens bedömning av patientens behov. Ambulanspersonal och patienter kan 

ha olika uppfattningar om huruvida det föreligger behov av ambulans eller ej (Lowthian et al., 

2011). Skillnader i förväntningar på vad ambulanssjukvård innebär bedöms vara en källa till 

missnöje hos patienterna och frustration hos ambulanspersonalen (Barrientos & Holmberg, 

2018; Höglund, Schröder, Möller, Andersson-Hagiwara & Ohlsson-Nevo, 2019; Lederman et 

al., 2019; Rosén et al., 2018). Denna frustration kan leda till sämre vård och bemötande 

(Barrientos & Holmberg, 2018). Bedömning av ambulansbehov beskrivs oftast ur personalens 

perspektiv, mycket lite forskning finns som beskriver patienters perspektiv (King, Oprescu, 

Lord & Flanagan, 2020). 

 

Problemformulering 

Att patienter som ringt efter ambulans inte tas med till sjukhus utan blir hänvisade till en 

annan vårdnivå är idag vanligt förekommande. Det finns dock mycket lite forskning som 
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belyser hur patienter upplever bemötandet i sådana situationer. Detta är viktigt att utforska då 

studier visar att patienters upplevelse av sin vård påverkas mycket av ambulanspersonalens 

bemötande, samt att kraven på ambulanssjukvården ökar med ökad risk för resursbrist och 

försämrad vårdkvalitet. Bättre insikt i patienters upplevelse i samband med hänvisning till 

egenvård eller annan vårdnivå behövs för att ge en bättre individanpassad vård och stärka 

vårdkvaliteten. 

 

Syfte 

Syftet var att utforska patienters upplevelse av bemötandet från ambulanspersonalen vid 

hänvisning till egenvård eller annan vårdnivå, utifrån fysiska, psykosociala och relationella 

behovsaspekter. 

  

METOD 

Design 

Studiens design var en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade öppna frågor där 

bemötande studerades (Danielson, 2017a). En kvalitativ intervjustudie ansågs som den 

lämpligaste metoden för att belysa deltagarnas upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lindgren, Lundman & Graneheim, 2020; McIntosh & Morse, 2015). 

 

Urval 

Deltagare rekryterades via ett bekvämlighetsurval. En styrka med urvalet var bra möjligheter 

att få tillräckligt många deltagare som var lämpade att besvara syftet under tiden då studien 

pågick. Andra styrkor var ur ett etiskt perspektiv att inte ta del av mer personuppgifter än 

nödvändigt samt att inte tillfråga patienter under pågående sjukvård för att inte skapa en 

beroendeställning för deltagarna. En nackdel med urvalet var ökad risk att deltagargruppen 

blev alltför homogen och att spridningen i gruppen vad gäller ålder, kön och förutsättningar 

minskade, deltagare valdes därför ut med detta i åtanke. Grupper med svårigheter att 

medverka i en intervjustudie under pågående pandemi prioriterades bort via 

exklusionskriterier. Detta medförde minskad möjlighet att generalisera studien (Polit & Beck, 

2021). 
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De inklusionskriterier som valdes var: personer som kontaktat Sveriges nödnummer 112 och 

sedan blivit undersökta och bedömda av ambulanspersonal. Deltagare skulle ej ha 

transporterats av ambulanspersonalen till en sjukvårdsinrättning. Deltagare skulle kunna 

svenska på tillräcklig nivå för att en intervju skulle gå att genomföra. Deltagare skulle komma 

ihåg mötet med ambulanspersonalen. Deltagare skulle vid intervjutillfället vara vid gott 

allmäntillstånd. 

De exklusionkriterier som valdes var: deltagare som ej kunde genomföra intervju via telefon. 

Deltagare som var under 18 år. Deltagare med kognitiv nedsättning som gjort det svårt att 

intervjua deltagaren, till exempel demenssjukdom. Deltagare som var boende på ett 

omvårdnadsboende (här larmar i regel en sjuksköterska ambulans och inte patienten själv). 

Deltagare som lämnats hemma då de vägrat vård. Deltagare som behandlats färdigt på plats, 

till exempel vid mildare allergier, hypoglykemi, kronisk obstruktiv lungsjukdom som 

behandlats med inhalation. Deltagare som varit kognitivt påverkade av droger, alkohol eller 

på annat sätt medvetandesänkta vid mötet med ambulanspersonalen. Deltagare som under 

studien vårdades inneliggande på sjukhus, eller nyligen fått vård och riskerade vara svaga och 

utsatta eller var i livets slutskede. 

Enligt de förutbestämda inklusions– och exklusionskriterierna tog en 

utvecklingssjuksköterska inom den ambulansorganisation där studien genomfördes fram 

kandidater för deltagande via de journalsystem och register som används inom verksamheten. 

November 2020 valdes som månad då kandidaterna träffat ambulanspersonalen. Totalt fanns 

då 347 kandidater för deltagande och av dessa valdes 15 personer utifrån ålder och kön där 

telefonnummer och adress gick att få fram. Av de 15 kandidater som tillfrågades om 

deltagande i studien var det 10 personer som valde att delta. Deltagarna bestod av fyra 

kvinnor och sex män, i åldrarna 25–75 år (medel 44,8 år). Av de fem som inte deltog var det 

en som inte kunde på grund av språkförbristning, två som inte svarade i telefonen vid de 

angivna tillfällena, och två som svarade att de inte ville vara med. Bortfallet representerades 

av tre kvinnor och två män i åldrarna 20–71 år (medel 48,2 år). 

Deltagargruppen var individer som fått en ambulans skickad till sig under november månad 

2020 och intervjuerna genomfördes under mars 2021. Ambulanspersonalen skulle ha 

undersökt deltagaren, bedömt att deltagaren ej behövde ambulanssjukvård varefter deltagaren 

blivit hänvisad till egenvård alternativt annan vårdnivå såsom vårdcentral, närakut eller att 

söka akutmottagning på egen hand. Deltagare skulle kunna redogöra för bemötandet från 
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ambulanspersonalen och hur detta upplevdes ur deltagarens perspektiv. Deltagare som var 

svårt sjuka eller vårdades inneliggande på sjukhus exkluderades av respekt för autonomin och 

att deltagare i denna position kunde varit i beroendeställning till vården, det bedömdes ej 

påverka studiens syfte eller trovärdighet. 

 

Kontext 

Studien genomfördes under COVID19-pandemin inom en regionstyrd ambulansorganisation i 

Mellansverige. I studien har begreppet ambulanspersonal använts om team där 

specialistsjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor samt ambulanssjukvårdare ingår. I 

regionen där studien utfördes består teamet av två personer i varje ambulans varav minst en 

sjuksköterska. Under intervjuerna användes två telefoner, en för att ringa med och en för att 

spela in. Författarna satt under intervjuerna i en lugn miljö för att undvika störande moment 

och ljud. Deltagarna genomförde intervjun i den miljö de själva ansåg lämplig. 

 

Datainsamlingsmetod 

Intervjufrågorna var semistrukturerade öppna frågor där deltagarna fick beskriva och förklara 

hur de kände sig och hur de upplevde situationen. Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) 

skrevs i kronologisk ordning för att följa deltagarnas upplevelse från att de larmat 112 fram 

till efter att ambulanspersonalen hade lämnat dem. Tanken var att följa patientens upplevelse 

före och efter ambulanspersonalens närvaro och om deltagaren tyckte att det blev bättre eller 

sämre, vilket gav ett helhetsperspektiv på situationen. Utöver intervjufrågorna fanns små 

generella följdfrågor som syftade till att få deltagaren att utveckla och fördjupa intervjun. 

Intervjufrågor och följdfrågor utformades för att penetrera och belysa deltagarnas upplevelser 

av bemötandet ur fysiska, psykosociala och relationella aspekter. I diskussionen jämfördes 

deltagarnas upplevelser av bemötandet med FOC’s beskrivning av dessa aspekter. 

Texten i intervjuguiden gjordes relativt stor och tydlig så att den ej tog fokus från intervjun. 

Intervjuguiden följdes men om det ansågs nödvändigt för att få ett uttömmande svar kunde 

intervjuaren avvika kort från guiden för att sedan komma tillbaka till den, vilket ansågs vara 

det bästa sättet att få deltagarens subjektiva upplevelse av en annars objektiv händelse 

(McIntosh & Morse, 2015). En nackdel var svårigheter för intervjuaren att låta deltagaren 

prata helt öppet, då intervjuaren ibland behövde avvika från intervjuguiden om deltagarens 
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berättelse inte följde den kronologiska tidsföljden i guiden. Fördelen var att med 

semistrukturerade öppna frågor fångades det subjektiva perspektivet från deltagarna. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett godkännande av verksamhetschef inhämtades och studien bedömdes som kvalitetssäkring 

inom verksamheten. 

En utvecklingssjuksköterska inom ambulansorganisationen där studien genomfördes valde 

kandidater för deltagande genom ett bekvämlighetsurval i enighet med studiens inklusions- 

och exklusionskriterier (se bilaga 2). Kandidater kontaktades via brev och telefon för att 

rekryteras till studien. I brevet ingick ett introducerande brev (bilaga nr 3), informationsblad 

och samtyckesformulär (bilaga nr 4), samt frankerat returkuvert adresserat till författarnas 

arbetsplats. För att ge betänketid innan ställningstagande till deltagande i studien skickades 

brevet ut ca 1 vecka innan telefonkontakt togs med de tilltänkta deltagarna. I brevet framgick 

när författarna skulle söka kontakt via telefon. 

Rekryteringen och datainsamlingen skedde inom en och samma region i Mellansverige. 

Datainsamlingen genomfördes via 10 intervjuer som varade i genomsnitt 15,5 minuter, 

variationen var 10–24 minuter. Efter åtta intervjuer ansågs informationen endast upprepas.  

Intervjuerna genomfördes via telefon med hjälp av intervjuguide (bilaga nr 1) och spelades in 

för att sedan transkriberas ordagrant, se bearbetning och analys nedan. Intervjuguiden 

prövades och förfinades genom testintervjuer med icke sjukvårdskunniga personer som ej 

deltog i studien. Varje intervju genomfördes med en av författarna som intervjuare och en 

deltagare, antalet intervjuer delades upp lika mellan författarna. Då studien genomfördes 

pågick COVID19-pandemin och för att inte öka smittspridning ansågs telefonintervjuer som 

säkrast intervjumetod (McIntosh & Morse, 2015). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien ansågs som kvalitetssäkring inom den ambulansorganisation där studien 

genomfördes, varför en etisk prövning ej bedömdes nödvändig. Patientjournalen 

konsulterades inte under någon del av studien, vilket ställde högre krav i kontakten med 

deltagare då det inte fanns någon information om deltagarna annat än namn, adress och 
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telefonnummer. Dessa patientuppgifter förvarades så att endast författarna hade tillgång till 

dem, efter studiens examination förstördes allt material förutom den skriva studien. De 

kandidater för deltagande som utvecklingssjuksköterskan fann lämnades till författarna på 

usb-minne så att det ej spreds över internet. Studien publiceras inte i vetenskaplig tidskrift 

vilket medför att en granskning av etikprövningsnämnden enligt Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor inte behövde genomföras (SFS 2003:460). 

Deltagarnas personuppgifter hanterades enligt etisk praxis och involverade ej personnummer. 

Information gavs om att deltagaren när som helst kunde avbryta deltagandet varvid all 

information om den aktuella deltagaren skulle tagits bort från studien. För att ytterligare 

minimera risken att deltagare skulle få obehagliga minnen från bemötandet eller situationen i 

sig utformades intervjuguiden för att fånga upp de deltagare som eventuellt fått obehagliga 

minnen. Deltagare tilläts ta sig tid att tänka över om de ville vara med i studien innan de 

lämnade skriftligt besked. Deltagare hade möjlighet att kontakta författarna via mejl om de 

ville fråga något eller avbryta studien. Studien syftade i grunden till att stärka deltagarnas och 

övriga patienters rättigheter och att belysa bemötandet deltagarna upplevde, vilket ansågs av 

författarna väga tyngre än riskerna med deltagande i studien. Deltagare under 18 år uteslöts av 

etiska skäl då studien inte hade ett betydande behov av dessa deltagare för att besvara syftet. 

För att inte skada integriteten och självförtroendet hos kognitivt nedsatta individer med 

minnessvårigheter eller patienter med missbruk exkluderades de från studien. Med detta 

stycke anser författarna att Helsingforsdeklarationen (2018) har följts och att de etiska 

överväganden som bör göras har gjorts. 

 

Bearbetning och analys 

Bearbetning skedde genom att intervjuerna transkriberades med I för intervjuare och D för 

deltagare. De kodades sedan enligt etisk praxis så att de ej gick att spåra tillbaka till deltagare 

utan kodnyckeln som endast författarna besatt (Danielson, 2017b).  

Analysmetoden var en kvalitativ innehållsanalys som utgick från Graneheim och Lundman 

(Graneheim & Lundman, 2004; Lindgren et al., 2020). För att försäkra att det inte förekom 

några fel eller missuppfattningar, samt för att skapa en god förståelse för informationen i de 

ordagrant utskrivna intervjuerna, genomfördes innehållsanalysen genom att analysenheten 

(deltagarens intervju) togs ut och hela den transkriberade texten lästes och lyssnades igenom 
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ett flertal gånger. I nästa steg identifierades information i form av meningsenheter som 

svarade på studiens syfte och plockades ut ur intervjun. Meningsenheterna formades sedan till 

kondenserade meningsenheter som endast bestod av det väsentliga från de ursprungliga 

meningsenheterna, det vill säga onödig textmassa togs bort. Kondenserade meningsenheter 

kodades sedan till några enstaka ord som beskrev kärnan i den ursprungliga meningsenheten. 

Vissa meningsenheter fick flera koder då det fanns flera olika resultat i samma meningsenhet. 

Koderna jämfördes och sattes in i subkategorier som byggdes upp och tolkades utifrån koden. 

Flertalet koder hamnade under samma subkategorier som i sin tur sattes in i större kategorier 

med flera subkategorier i varje kategori. Dessa kategorier utgjorde en ytterligare uppbyggnad 

i tolkningen jämfört med subkategorin och blev slutresultatet av analysen. Subkategorierna 

och kategorierna var tolkningar av meningsenheterna och deras underliggande mening och 

betydelse, uppbyggda från koden (tabell 1). Den abstraktionsnivå som subkategorierna och 

kategorierna innehåller är manifest det vill säga innehållet beskriver och förtydligar de redan 

synliga komponenterna i meningsenheterna. Valet av denna metod baserades på den 

erfarenhet som finns från tidigare forskning angående bästa metod för kvalitativ 

intervjuanalys enligt Graneheim och Lundman (Graneheim & Lundman, 2004; Lindgren et 

al., 2020; McIntosh & Morse, 2015). För att kunna jämföras med FOC i en resultatdiskussion 

valdes kategorier som var inspirerade av men inte identiska med FOC. Kategorierna delades 

sedan in i tre grupper under FOC’s beskrivning av den integrerade omvårdnaden; fysiska, 

psykosociala samt relationella behov. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen. 

 

 

RESULTAT 

I patienters upplevelse av bemötandet under det prehospitala omhändertagandet identifierades 

6 kategorier och 14 subkategorier (tabell 2.). Fem av kategorierna sorterades in under de tre 

behovsaspekterna i FOC’s integrerade omvårdnad, samt den sjätte och fristående kategorin 

“Förutsättningarna för bemötandet påverkades av deltagarens tidigare kunskap” som ej 

täcktes av behovsaspekterna. Citat togs ut från intervjuerna för att ytterligare tydliggöra 

resultatet. Citaten valdes så att så många deltagare som möjligt representerades utan att 

minska kvaliteten på citaten.  

 

 

 

 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori Integrerad 

omvårdnad 

utifrån FOC 

Det är en kunnig personal som 

kommer, de vet ju vad de pratar 

om och de gör ju sina…allt de 

kan för att hitta vad det är för 

fel. Då får man ju ett förtroende 

för det…jag tycker det var ett 

bra bemötande man fick. 

Kunnig personal som vet 

vad de pratar om och gör 

allt de kan för att hitta vad 

som är fel. Ger förtroende 

och upplevelse av bra 

bemötande 

Kunskap 

skapar 

förtroende 

Säker 

bedömning 

genom 

metodiskt 

arbetssätt och 

kunnig personal 

Upplevelse av 

säker vård med 

ett professionellt 

och empatiskt 

förhållningssätt 

Upplevelse av 

bemötandet utifrån 

relationella behov 

      

Jo men alltså…själva såhär, de 

gjorde testerna de var de ställde 

en massa frågor som jag, som 

verkligen var relevanta liksom. 

De var ju alltså de var ju 

proffsiga, de visste vad de 

gjorde de var ju inga klåpare. 

Alltså så, så det var bra 

personal 

Tester och relevanta frågor 

av proffsig personal som 

visste vad de gjorde 

Relevant och 

professionell 

undersökning  

Säker 

bedömning 

genom 

metodiskt 

arbetssätt och 

kunnig personal 

Upplevelse av 

säker vård med 

ett professionellt 

och empatiskt 

förhållningssätt 

Upplevelse av 

bemötandet utifrån 

relationella behov 
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Tabell 2. Deltagares upplevelse av bemötandet utifrån integrerad omvårdnad i FOC beskrivet 

i 6 kategorier och 14 subkategorier. 

Kategori Subkategori Integrerad omvårdnad 

utifrån FOC 

1. Känsla av säkerhet efter 

grundlig fysisk 

undersökning samt 

planering för fortsatt vård 

1.1 Hjälpt av att få klarhet och lugnade 

besked om fysisk status Upplevelse av 

bemötandet utifrån 

fysiska behov 1.2 Plan för fortsättningen upprättades 

tillsammans med ambulanspersonalen 
   

2. Värdigheten påverkades av 

ambulanspersonalens 

agerande 

2.1 Medlidande och bekräftelse från 

ambulanspersonalen Upplevelse av 

bemötandet utifrån 

psykosociala behov  
2.2 Känsla av ovärdighet 

  

3. Känsla av delaktighet och 

individanpassad 

information 

3.1 Förklarande och anpassad 

information 

3.2 Utbildning för egenvård 

3.3 Inbjudande förhållningssätt skapade 

känsla av delaktighet 
   

4. Ambulanspersonalens 

agerande påverkade 

förtroendet 

4.1 Deltagarnas tillit påverkades av 

ambulanspersonalens agerande  Upplevelse av 

bemötandet utifrån 

relationella behov 
4.2 Oförståelse och bristfällig respekt i 

ambulanspersonalens förhållningssätt 
  

5. Upplevelse av säker vård 

med ett professionellt och 

empatiskt förhållningssätt 

5.1 Säker bedömning genom metodiskt 

arbetssätt och kunnig personal 

5.2 Professionellt och empatiskt 

förhållningssätt  
   

6. Förutsättningarna för 

bemötandet påverkades av 

deltagarens tidigare 

kunskap 

6.1 Jämför tidigare upplevelser från 

ambulanssjukvården 

 

Ytterligare faktorer som 

påverkade bemötandet 6.2 Ovilja att belasta vården i onödan 

6.3 Tryggt att veta att hjälpen är på väg 
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Upplevelse av bemötandet utifrån fysiska behov 

Känsla av säkerhet efter grundlig fysisk undersökning samt planering för fortsatt vård  

Hjälpt av att få klarhet och lugnade besked om fysisk status  

Deltagare upplevde att de fick sin fysiska status utförligt undersökt av ambulanspersonalen 

vilket kändes lugnande. Information om vad mätbara värden såsom blodtryck och puls visade 

upplevdes som positivt. Det bidrog till att bemötandet kändes informerande och skapade 

insikt i situationen för deltagare som fann trygghet i detta. 

 

Citat deltagare 7: 

“När de tar puls och tryck och mäter och kollar så känns ju det betryggande eftersom de inte 

hittar något och det är något som jag förstår rätt omgående eftersom de talar om vad jag har 

i puls och tryck” 

 

Deltagare kände lättnad av att den fysiska undersökningen ledde till lugnande besked och att 

ambulanspersonalens undersökning och bedömning gjorde att de kunde vara kvar hemma 

istället för att behöva åka med ambulansen till sjukhus för vidare vård. 

 

Plan för fortsättningen upprättades tillsammans med ambulanspersonalen 

Deltagare kände säkerhet av att efter undersökning och lugnande besked få upprätta en plan 

tillsammans med ambulanspersonalen om fortsatt vård, exempelvis via vårdcentral. Känslan 

av säkerhet förstärktes i situationer där ambulanspersonalen initierade en sådan fortsatt 

kontakt på plats. Att bli uppmuntrade av ambulanspersonalen att ringa igen vid eventuell 

försämring stärkte deltagare och gav dem trygghet utan att behöva oroa sig över att vara en 

belastning. 

 

Citat deltagare 3: 

“De sa antingen direkt till mig eller min hustru att blir det sämre igen så tveka inte att höra 

av er så vi inskärptes i att vi inte skulle känna att vi hade hört av oss i onödan bara för att jag 

inte behövde åka med” 
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Upplevelse av bemötandet utifrån psykosociala behov 

Värdigheten påverkades av ambulanspersonalens agerande 

Medlidande och bekräftelse från ambulanspersonalen 

Respektfullt och medkännande bemötande från ambulanspersonalen skapade känsla av 

värdighet hos deltagare. Att ambulanspersonalen bekräftade deras mående och tog dem på 

allvar, även om symtomen minskat från det att de ringt efter ambulans tills dess att 

ambulanspersonalen gick innanför dörren, kändes bra och gav trygghet. Ambulanspersonalens 

bemötande upplevdes av deltagare som fokuserat och omsorgsfullt vilket stärkte känslan av 

värdighet. 

 

Citat deltagare 1: 

“Då kändes det inte som att hon var på ett slentrianuppdrag utan nu var det fullt fokus här 

sen får man ta nästa jobb sen, hon var här och nu och nu är det det här jag ska lösa” 

 

Känsla av ovärdighet 

En deltagare beskrev känslan av att inte bli lyssnad på eller betrodd av ambulanspersonalen. 

Information anpassades inte efter deltagaren vilket gav känsla av ovärdighet och bristande 

trygghet. Deltagaren ansåg sig behöva förklara och upprepa information och åsikter utan att 

ambulanspersonalen tog till sig informationen. 

 

Citat deltagare 5: 

“Jag vet inte om jag ska säga generellt nedlåtande, utan generellt skepsis från personalens 

sida. Är du verkligen såhär sjuk så att du behövde ringa på oss“ 

 

Känsla av delaktighet och individanpassad information 

Förklarande och anpassad information 

Deltagare beskrev att de fick individanpassad information som gav dem insikt och trygghet i 

sin situation. De kände att de kunde följa med i vad som gjordes och varför. 

Ambulanspersonalen upplevdes pedagogiska och måna om att deltagare skulle förstå 

informationen som gavs. 
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Citat deltagare 6: 

“Nu gör vi det här för att därför och nu gör vi det här för det, och då blir man ju trygg själv 

också när man vet varför man gör saker och ting.” 

 

Utbildning för egenvård 

Deltagare upplevde att ambulanspersonalen tog sig tid för utbildning med tips och råd om 

egenvård, samt lämpliga åtgärder om något liknande skulle uppstå igen. Att gemensamt 

upprätta en plan för fortsättningen och få information om egenvård gav deltagare en känsla av 

säkerhet och förmåga att klara sig på egen hand. 

 

Citat deltagare 10: 

“Jag fick så pass mycket information och jag känner att skulle det här hända igen så skulle 

jag mycket bättre kunna klara av det själv utan att behöva ringa till en ambulans.” 

 

Inbjudande förhållningssätt skapade känsla av delaktighet 

Deltagare uppskattade att bli inkluderade i samtal och planering kring deras situation. De 

upplevde att ambulanspersonalen bjöd in till samtal och lät dem fatta egna beslut utifrån 

informationen som gavs vilket skapade känsla av delaktighet. Det upplevdes också positivt att 

få vara delaktig i de undersökningar som gjordes och utföra olika moment efter förmåga. 

Deltagare upplevde att de gavs möjlighet att ställa frågor och titta på mätvärden själva. I flera 

fall inkluderades även familjemedlemmar i vården vilket kändes lugnande. 

 

Citat deltagare 4: 

“Ja det var ju i samtalet när de pratade om olika åkommor till exempel vad det kan vara just 

att man fick höra det och fick vara delaktig i det” 

 

Upplevelse av bemötandet utifrån relationella behov 

Ambulanspersonalens agerande påverkade förtroendet 

Deltagarnas tillit påverkades av ambulanspersonalens agerande  

Deltagare uttryckte tillit till ambulanspersonalen då de kände att de fick hjälp och att 

ambulanspersonalen visste vad som skulle göras. När bedömningar styrktes genom 
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konsultation med andra professioner och förmedlades till patienten stärktes förtroendet 

ytterligare. 

 

Oförståelse och bristfällig respekt i ambulanspersonalens förhållningssätt 

En deltagare uttryckte känslan av att ambulanspersonalens bemötande var mer anpassat efter 

vårdbehovet än efter deltagaren, och att ambulanspersonalens förutbestämda uppfattning om 

deltagarens vilja försämrade förtroendet. 

 

Upplevelse av säker vård med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt 

Säker bedömning genom metodiskt arbetssätt och kunnig personal 

Deltagare upplevde ambulanspersonalens arbetssätt som metodiskt och säkert med sakliga 

frågor som snabbt ringade in huvudproblematiken i situationen. Att ambulanspersonalen 

ställde rätt frågor samt förklarade och förtydligade gjorde att deltagare upplevde att 

ambulanspersonalen var kunniga och välutbildade inom området. Deltagare fick också 

känslan av att ambulanspersonalen hade erfarenhet genom att de snabbt tog kontroll över 

situationen, vilket gjorde att deltagarna kände sig trygga trots omständigheterna. 

 

Citat deltagare 9: 

“Det är kunnig personal som kommer, de vet vad de pratar om och de gör allt de kan för att 

hitta vad det är för fel. Då får man ju ett förtroende för det. Jag tycker det var ett bra 

bemötande man fick.” 

 

Professionellt och empatiskt förhållningssätt 

Ambulanspersonalen upplevdes som lugna och trevliga i sitt bemötande vilket gjorde att 

deltagare kände sig avslappnade och trygga. Bemötandet beskrevs av deltagare som 

professionellt utifrån ambulanspersonalens seriösa inställning, direkta hållning och lugnande 

bemötande gentemot både deltagare och närstående. Ambulanspersonalen upplevdes läsa av 

stämningen och anpassa bemötandet därefter. De uppvisade ett ödmjukt och respektfullt 

förhållningssätt som förmedlade empati. 
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Citat deltagare 6: 

“De var lugna och sakliga och ändå nära till leenden tycker jag. Det var inte så att min 

oroskänsla förstärktes av dem utan det var snarare motsatt att man kände sig lugn och 

avslappnad” 

 

Ytterligare faktorer som påverkade bemötandet 

Förutsättningarna för bemötandet påverkades av deltagarens tidigare kunskap 

Flera deltagare pratade om tidigare erfarenheter i samband med beskrivandet av upplevelsen 

från det aktuella vårdtillfället. 

 

Jämför tidigare upplevelser från ambulanssjukvården 

Deltagare gjorde jämförelser med tidigare bemötanden från ambulanspersonal, och tidigare 

upplevelser färgade deras förväntningar på ett bra eller dåligt bemötande. Ett tidigare bra 

bemötande gav känslan av trygghet när ambulansen var på väg medan ett tidigare dåligt 

bemötande skapade sämre förväntningar på attityden hos personalen. Att ha åkt mycket 

ambulans och känna personalen väl gav trygghetskänsla, medan en deltagare som aldrig 

behövt tillkalla ambulans tidigare upplevde stress av att inte veta vad som skulle hända. 

 

Ovilja att belasta vården i onödan 

Deltagare uttryckte ovilja att belasta sjukvården i onödan, inte minst under pågående 

pandemi. Känslan av att vara en belastning oroade och om symtomen lättat innan 

ambulansens ankomst gav det känsla av skuld. Deltagare beskrev att det kändes positivt att 

inte behöva åka med till sjukhus då detta bidrog till att minska belastning på sjukhuset. 

 

Citat deltagare 3: 

“Den här känslan att jag drar mitt strå till stacken genom att inte belasta sjukvården mer än 

nödvändigt lite den känslan var det” 

 

Tryggt att veta att hjälpen är på väg 

Att veta att ambulansen var på väg gav deltagare lugnande känslor redan innan mötet med 

ambulanspersonalen. Vissa upplevde symtomlättnad, andra att oron minskade och att de 

kände sig tryggare. 



22 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Sammanfattningsvis beskrev deltagarna mestadels positiva upplevelser av bemötandet från 

ambulanspersonalen. Fysiska behov tillgodosågs av grundlig undersökning samtidigt som 

deltagare blev inkluderade i vården och planen för fortsatt vård, vilket skapade känsla av 

säkerhet. Psykosociala behov tillgodosågs genom information, bekräftelse samt inbjudande 

till delaktighet. Deltagare ansåg sig få tydlig, individanpassad information och utbildning i 

egenvård vilket skapade lugn och stärkte deltagare genom känslor av delaktighet och 

värdighet. Relationella behov beskrevs uppfyllda till följd av ett professionellt och empatiskt 

förhållningssätt hos ambulanspersonalen som skapade goda förutsättningar för vårdrelationen. 

Vårdrelationen och upplevelsen av bemötandet försämrades då de psykosociala behoven 

negligerades genom ett dåligt individanpassat bemötande baserat på förutfattade 

uppfattningar. 

En grundlig bedömning av vårdbehov, med information om vilka fynd som gjorts och vilka 

sjukdomstillstånd som kunde misstänkas, var en viktig del av bemötandet enligt deltagare. 

Det stämmer väl överens med tidigare forskning om god vård (Holmberg & Fagerberg, 2010). 

Rantala och medarbetare (2016) beskriver att patienter känner sig sårbara och osäkra om de 

inte får kunskap om vad som är fel i kroppen, vilket deltagare i studien också illustrerar. 

Initialt i vårdsituationen upplevde deltagare oro för allvarlig sjukdom, men efter att 

ambulanspersonalen tillsammans med deltagaren konstaterat att det inte förelåg tecken på 

något akut vårdbehov lindrades oron. Det gjorde i vissa fall även att det fysiska tillståndet 

förbättrades. Deltagare uttryckte upprepade gånger tillfredsställelse i att få sin oro stillad och 

att känna trygghet. Det kan därför reflekteras över om den patientgrupp som studerats hade 

större psykosociala behov än fysiska behov, och att vårdbehovet minskade till följd av en god 

psykosocial omvårdnad. 

Ett inkluderande och empatiskt bemötande kan enligt Rantala och medarbetare (2016) göra att 

patienten känner sig mer förmögen att hantera sin situation och känner mindre behov av 

sjukhusvård. van Doorn och medarbetare (2021) belyser även att det gör att patienten känner 

sig mer säker och tillfredsställd med vården. Det stämmer väl överens med studiens resultat 

då deltagare beskrev att de kände sig stärkta av ett inkluderande bemötande från 

ambulanspersonalen, och kände större förmåga att klara sig själva. Det framkom att deltagare 

upplevde sig inkluderade av att få delta i diskussion om eventuell intrahospital vård och att 
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det bidrog till känslan av ett bra bemötande, vilket Whyte och Goodacre (2016) också 

påvisat.  

Tidigare studier belyser vikten av att bli tagen på allvar och få bekräftelse från 

ambulanspersonalen (Elmqvist et al., 2008; Rantala et al., 2016; van Doorn et al., 2021), och 

hur detta påverkar patienters känsla av värdighet. Det framhölls även av studiens deltagare 

som beskrev hur bekräftelse och individanpassning från ambulanspersonalen skapade 

trygghet, men också hur det när ambulanspersonalen inte tog deltagare på allvar skapades en 

känsla av ovärdighet. När bemötandet upplevdes styrt av deltagarens medicinska behov 

snarare än hur hen beskrev sin situation blev upplevelsen sämre. Enligt Wireklint Sundström 

och Dahlberg (2011) är det fördelaktigt att använda en samlad bedömning utifrån medicinska 

behov och patientens beskrivning av sitt lidande för ett bättre bemötande. Enligt Barrientos 

och Holmberg (2018) kan frustration uppstå mellan patient och ambulanspersonal gällande 

olika förväntningar på vad vården innebär och vilka behov som bör tillgodoses. Förståelse och 

inbjudande diskussion mellan ambulanspersonalen och deltagare om vårdbehovet verkade 

leda till tillfredsställelse för studiens deltagare. Det framkom även exempel på bemötande 

som inte var lyhört för patientens förväntningar varvid frustration uppstod hos deltagaren. 

I tidigare studier har patienter beskrivit att bemötandet från ambulanspersonalen spelar stor 

roll för den fortsatta upplevelsen av vårdsituationen (Holmberg et al., 2014). Det blev tydligt 

även i denna studie. Samtidigt konstateras att det också tycks viktigt för framtida upplevelser, 

då flera patienter reflekterade över tidigare bemötanden som påverkade deras förväntningar på 

det nya bemötandet och vården antingen positivt och negativt. Detta är viktigt att tänka på i 

rollen som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård, då ett bra eller dåligt bemötande i 

stunden kan påverka hur patienten uppfattar sjukvården för lång tid framöver. Studien belyser 

vilka delar i bemötandet som patienter själva anser viktiga och varför. Det kan ge 

specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård en bredare kunskap om patientbemötande 

utifrån den unika individen. Studien lyfter en grupp som är tämligen outforskad från 

patientperspektivet (King et al., 2020), det är av vikt att belysa att studier av liknande karaktär 

kan och bör genomföras för bättre insikt i hur bemötandet kan utformas utifrån patientens 

egen beskrivning av sina upplevelser. 

Studiens teoretiska referensram FOC har visat sig vara väl anpassad när det gäller de 

psykosociala och relationella behoven, de fysiska behoven är dock svårare att anpassa till 

studiens deltagare. De psykosociala och relationella behoven förekommer både prehospitalt 
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och intrahospitalt då en vårdrelation skapas utifrån dessa behov oavsett miljö. Hos den 

patientgrupp som studien utforskat ses oftast få fysiska vårdbehov, då de patienter som har 

nytillkomna fysiska vårdbehov som ej är tillgodosedda i regel bedöms behöva fortsatt 

intrahospital vård. Det finns därför fysiska vårdbehov hos många intrahospitala patienter som 

inte föreligger hos studiens deltagare så som hjälp att kunna tillgodose nutrition och hygien. 

De fysiska behov som studiens deltagare uppvisade rörde huvudsakligen behovet av att få 

klarhet i huruvida det förelåg några allvarliga fysiska skador som grund för 

sjukdomstillståndet, vilket kan relateras till FOC’s att känna sig säker. De psykosociala 

behoven som att inkluderas, informeras, respekteras och lugnas visade sig på samma sätt hos 

deltagare i studien som hos intrahospitala patienter. Även relationella behov som empati, 

ödmjukhet och respektfullhet från vårdpersonalen uppvisades av studiens deltagare liksom 

hos intrahospitala patienter utifrån FOC (Kitson et al., 2013). 

Studiens resultat belyser vikten av att specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård strävar 

efter att så långt som möjligt involvera varje patient i sin egen vård, så att de beslut som tas 

kring vården tas i samråd. Görs detta kommer bemötandet bli bättre samtidigt som det 

förbättrar kunskapsnivån om egenvård i samhället och ökar förståelsen för yrkesprofessionen. 

Att deltagare upplevde lugn och symtomlindring redan av beskedet att ambulansen var på väg 

tyder på ett förtroende för ambulanssjukvården som är viktigt att förvalta ur 

samhällssynpunkt. Sjukvårdsresurserna i samhället påverkade deltagares upplevelse av 

bemötandet då de kände till att det var hög belastning på sjukhuset och därför såg det som 

fördelaktigt att stanna kvar hemma efter ambulanspersonalens bedömning. En reflektion är 

om den rådande pandemin under studiens genomförande påverkade resultatet på så sätt att 

deltagarna kände ett ökat ansvar att inte belasta sjukvården vilket gjorde dem mer positivt 

inställda till att bedömas inte behöva intrahospital vård. Risk finns att patienter förminskar 

sina symtom i strävan att inte vara en belastning vilket är viktigt att ha i beaktande i vården av 

dessa patienter, men även generellt då sjukvården beskrivs som överbelastad. 

 

Metoddiskussion 

Studiens styrkor är området som studerades och ur vilket perspektiv, då det endast finns en 

handfull studier om det prehospitala bemötandet av patienter som hänvisats till egenvård eller 

annan vårdnivå ur patientens perspektiv. Studiens resultat stämmer överens med tidigare 

forskning inom området vilket belysts i resultatdiskussionen och ökar giltigheten för studien. 
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Graneheim & Lundmans innehållsanalys som följdes var beprövad och väl anpassad för att 

svara på syftet utifrån en intervjustudie, vilket stärker studiens giltighet (Lindgren et al., 

2020). Avslutningsvis i analysen sorterades kategorierna efter den andra dimensionen av FOC 

för att underlätta jämförelse i resultatdiskussionen. Under det momentet framkom en styrka i 

att inte utgå från FOC i analysen, då aspekter som inte täcktes av ramverket identifierades. 

Det skapade kategorin “Förutsättningarna för bemötandet påverkades av deltagarens tidigare 

kunskap”, som belyser viktig information om patienternas upplevelser av bemötandet utöver 

vad som framställs i FOC. Förutom detta konstaterades FOC lämpligt att använda i den 

prehospitala kontexten då ramverket beskriver patienters behov i vården och inte 

nödvändigtvis enbart intrahospitalt. 

Studiens giltighet stärktes ytterligare av att informationen som framkom från deltagarna 

ansågs upprepas innan samtliga intervjuer var analyserade, vilket tyder på att det var en 

tillfredsställande mängd deltagare för att besvara syftet. En svaghet med studien är att 

samtliga deltagare var från samma region vilket minskar den geografiska spridningen och 

därmed överförbarheten, samt gör det svårare att dra några generella slutsatser. Tidsintervallet 

från det att deltagarna träffat ambulanspersonalen fram till att intervjun genomfördes (ca fyra 

månader) kan ha gjort att deltagare glömt bort vissa delar av bemötandet. För att inte orsaka 

skada hos deltagare med obehagliga minnen för tätt inpå mötet med ambulanspersonalen samt 

minska risken att deltagare fortfarande led av sjukdomsbesvär, ansågs dock tidsintervallet 

mellan mötet med ambulanspersonalen och intervjun nödvändig. 

Tillförlitligheten i studien anses hög då metoden och tillvägagångssättet både i rekrytering av 

deltagare och analys är väl beskrivna, samt att intervjuguiden förfinades innan den användes i 

studien. Något som kan diskuteras är hur mycket den rådande pandemin påverkade 

deltagarnas perspektiv. På grund av pandemin blir studiens tillförlitlighet och överförbarhet 

något nedsatt då de exakta förutsättningarna är nästintill omöjliga att återskapa. Utöver 

pandemin bör det dock vara enkelt att replikera studien. Pandemin gjorde även att 

intervjuerna endast kunde genomföras på distans där telefonintervjuer ansågs som den 

enklaste metoden för deltagare. Detta medförde att icke-verbal kommunikation förlorades, 

men de svårigheter och ytterligare steg som deltagare hade behövt ta för att genomföra en 

intervju via video eller möte hade sannolikt resulterat i ett lägre deltagande. Den korta 

längden på några av intervjuerna kan trots provintervjuer till stor del tillskrivas bristande 

erfarenhet hos författarna, då intervjutekniken utvecklades och förfinades under studiens 

gång. Resultatets trovärdighet ses som god då en hög vetenskaplig nivå har kunnat hållas 
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genom att följa tydliga innehållsanalysmetoder (Lindgren et al., 2020) med kontinuerlig 

granskning av handledare och examinator. Pandemin ger resultatet ett perspektiv utöver 

patientens, nämligen hur den enskilde individen ser på sjukvården i en krissituation. 

Pandemin är därför inte enbart negativ för studien utan kan också ge en viktig bild av 

samhällets förmåga att hjälpas åt. 

Studien genomsyras av ett forskningsetiskt tänkande vilket speglar sig i inklusions- och 

exklusionkriterierna, hur deltagare kontaktades och fick tid för reflektion över deltagande, 

samt den försiktighet som iakttogs gällande deltagarnas information och data för att bibehålla 

anonymiteten. Exklusionkriterierna syftade till att utesluta personer som inte kunnat intervjuas 

via telefon samt personer som kunde ha svårigheter att minnas något av mötet med 

ambulanspersonalen. Deltagare som behandlats färdigt på plats exkluderades då de ansågs 

färdigbehandlade och därmed inte hänvisade. Att personer som var under inneliggande vård 

eller i livets slutskede exkluderades kan ha medfört att dessa personers upplevelser av 

bemötandet missats. Det ansågs dock viktigare att inte utnyttja eventuell beroendeställning 

gentemot vården och därmed orsaka lidande. Deltagare uttryckte uppskattning över att deras 

perspektiv lyftes i studien och ingen deltagare behövde hjälp att bearbeta den situation de 

berättat om i studien även om sådan hjälp erbjöds. Användandet av citat i resultatet ger också 

en ökad giltighet för studien. 

Den förförståelse som författarna besatt innan studien var sju års klinisk erfarenhet av 

ambulanssjukvård inom den region där studien genomfördes. Det var viktigt för författarna att 

beakta och diskutera den kunskapen regelbundet utan att färga studiens resultat då författarna 

saknade patientperspektivet. 

Slutsats 

Studien belyser vikten av att specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård möter varje individ 

utifrån dennes behov för att skapa ett gott bemötande i situationer där patienter hänvisas till en 

annan vårdnivå. För att möta patienters fysiska behov bör en grundlig undersökning 

genomföras, samt en plan för fortsatt vård upprättas i samråd med patienten. Psykosociala 

behov tillgodoses genom information, möjlighet till delaktighet samt ett bemötande som 

förmedlar värdighet och bekräftelse. Patienters relationella behov kan mötas genom att 

specialistsjuksköterskor i ambulanssjukvård har ett empatiskt och professionellt 

förhållningssätt oavsett patientens vårdbehov. 
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Författare (Henrik Pettersson) och författare (Stina Nilsson) har i lika stor omfattning bidragit 

till alla 6 delar i denna uppsats. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

”Patientens upplevelse av bemötandet vid hänvisning till annan 

vårdnivå än ambulanssjukvård” 

Frågor 

-         Vad fick dig att ringa efter hjälp från sjukvården? 

-         Hur kände du när du ringde efter hjälp från sjukvården? 

-         Hur kände du när du väntade på ambulansen? 

-         Hur kände du när ambulansen kom? 

-         Hur upplevde du ambulanspersonalens bemötande? 

-         Hur upplevde du informationen du fick av ambulanspersonalen? 

-         Hur kände du när de berättade att de inte tyckte att du behövde följa med i 

ambulansen? 

-         Hur kände du efter att ambulansen hade lämnat? 

-         Hur känner du kring ambulanspersonalens bemötande nu? 

Följdfrågor 

-         Kan du utveckla det? 

• Ur en fysisk aspekt 

• Ur en psykosocial aspekt 

• Ur en relationell aspekt 

-         Vad tänker du om det? 

-         Vad innebar det för dig? 

-         Vad/hur kände du då? 

-         Hur menar du? 
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Bilaga 2 

 

Inklusionslathund till ”Patientens upplevelse av bemötandet vid hänvisning till annan 

vårdnivå än ambulanssjukvård” 

  

• De inklusionskriterier som valts för deltagare är: 

• Deltagare som har kontaktat Sveriges nödnummer 112 och sedan fått ambulans 

skickad till sig. 

• Ambulanspersonalen ska ha bedömt och undersökt deltagaren. 

• Deltagaren ska ej ha transporterats av ambulansen till en sjukvårdsinrättning. 

• Deltagaren måste kunna svenska på en nivå så att en intervju går att genomföra. 

• Deltagare ska komma ihåg mötet med ambulanspersonalen. 

• Deltagarna ska vid intervjutillfället vara vid gott allmäntillstånd.  

  

• De exklusionkriterier som valts för deltagare är: 

• Deltagare som ej kan genomföra intervju via telefon. 

• Deltagare som är under 18 år. 

• Deltagare med kognitiv nedsättning som gör det svårt att intervjua deltagaren till 

exempel demenssjukdom. 

• Deltagare som bor på ett omvårdnadsboende. 

• Deltagare som lämnats hemma då de vägrat vård. 

• Deltagare som behandlats färdigt på plats. 

• Deltagare som varit kognitivt påverkade av droger, alkohol eller på annat sätt 

medvetandesänkta vid mötet med ambulanspersonalen. 

• Deltagare som vårdas inneliggande på sjukhus, eller nyligen fått vård och är svaga och 

utsatta eller är palliativa. 
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Bilaga 3 

 

Introduktionsbrev  

 

Bästa 

Du får detta brev då du för en tid sedan var i kontakt med ambulanssjukvården i region 

Uppsala. Vi som kontaktar dig heter Henrik Pettersson och Stina Nilsson och är 

sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet inom ambulanssjukvård. Vi 

kontaktar dig för att fråga om deltagande i en studie, se bifogat informationsblad. 

  

Vi kommer att kontakta dig på telefon nr                               den               kl              för att 

svara på eventuella frågor och komma överens om lämplig dag för intervju. Telefonen vi 

ringer från har skyddat nummer då vi kommer att ringa från vår arbetsplats. 

  

Om du har frågor eller vill byta dag då vi kontaktar dig är vi tacksamma om du kontaktar oss 

på e-postadressen nedan, så kan vi komma överens om en annan tid som passar dig bättre. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Henrik Pettersson 

henrik.pettersson.8428@student.uu.se 

 

Stina Nilsson 

stina.nilsson.5112@student.uu.se 
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Bilaga 4 

”Patientens upplevelse av bemötandet vid hänvisning till annan 

vårdnivå än ambulanssjukvård” 

 

Information om studien 

Denna information vänder sig till dig som varit i kontakt med ambulanssjukvården under de 

senaste 6 månaderna. 

 

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 på ambulanssjukvården i 

region Uppsala och studerar till specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård. 

Examensarbetet kommer även att vara en del av kvalitetssäkringsarbetet av vården som 

bedrivs av ambulanssjukvården i region Uppsala. 

 

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

Syftet med studien är att undersöka hur du som patient upplevde bemötandet från ambulansen 

när de undersökte dig och kom fram till sin bedömning. För oss är din upplevelse viktig för att 

säkerställa att andra patienter får ett bra bemötande och i längden en trygg och säker vård. Du 

tillfrågas då du under det senaste halvåret varit i kontakt med ambulanssjukvården men inte 

tagits med i ambulansen till sjukhus. 

 

Hur går studien till? 

Studien innebär att du får berätta hur du upplevde kontakten med ambulanspersonalen under 

en intervju. Intervjun kommer att ske via telefon och beräknas ta ca 30 minuter. För dig som 

deltagare i studien innebär det att du godkänner samtycke i det bifogade formuläret och postar 

det med medföljande kuvert. Sedan bokar vi en tid för en intervju över telefon med en av oss. 

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Att prata om den situation du varit med om kan väcka obehagliga minnen och känslor. I den 

händelse att deltagandet i studien gör att fortsatta funderingar uppstår angående handlandet 
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från ambulanspersonalen, kan kontakt förmedlas för fortsatt samtal om detta med de ansvariga 

inom ambulanssjukvården i region Uppsala. 

 

Vad händer med mina uppgifter? 

Personuppgifter och intervjusvar kommer att avidentifieras och förvaras så att endast de 

studieansvariga kan spåra dem till dig som deltagare. Samtliga uppgifter kommer att raderas 

när studien är färdig vilket beräknas till sommaren 2021. De uppgifter som används i studien 

används i enlighet med EU:s dataskyddsförordning då studien ses som en kvalitetssäkring av 

ambulanssjukvården region Uppsala. 

 

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, det kommer 

inte heller att påverka eventuell framtida vård. 

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

  

Ansvariga för studien 

Henrik Pettersson, henrik.pettersson.8428@student.uu.se 

studerande specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård Uppsala 

universitet, sjuksköterska ambulanssjukvård 

  

Stina Nilsson, stina.nilsson.5112@student.uu.se 

studerande specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård Uppsala 

universitet, sjuksköterska ambulanssjukvård 

  

Handledare 

Ewa Wallin, ewa.wallin@surgsci.uu.se specialistsjuksköterska intensivvård, 

universitetslektor, Institutionen för Kirurgiska vetenskaper Uppsala universitet 
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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: ”Patientens upplevelse av bemötandet vid 

hänvisning till annan vårdnivå än ambulanssjukvård” 

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

forskningspersonsinformationen. 

  

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 


