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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning beskriver att patienter vid akut skada eller sjukdom kan känna 

sig rädda och ensamma. Vetskap om att ambulans är på väg kan ge känsla av lättnad och 

säkerhet för patienten. Viktiga egenskaper enligt kompetensbeskrivningen hos 

specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård är att vara sympatisk, förstående och inneha 

en god kommunikationsförmåga för att kunna informera patienten samt skapa delaktighet. I 

denna litteraturstudie studeras patienternas upplevelse utifrån dimensionen ”patientens 

grundläggande vårdbehov” som utgår ifrån patientens fysiska, psykosociala och relationella 

behov och är den mellersta dimensionen i teoretiska ramverket Fundamentals of Care. 

Syfte: Belysa patientens upplevelse av specialistsjuksköterskans omhändertagande inom 

ambulanssjukvård vid akut skada eller sjukdom, avseende fysiska, psykosociala och 

relationella behov. 

Metod: Systematisk kvalitativ litteraturstudie baserat på 16 vetenskapliga artiklar. 

Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Deduktiv innehållsanalys med 

Fundamentals of Care, patientens grundläggande vårdbehov användes. Artikelgranskning 

utgick från SBU:s kvalitetsmall för kvalitativa artiklar. 

Resultat: Från patienternas upplevelse inom fysiska behovet framgick det att god 

smärtlindring var av betydelse i omhändertagandet från specialistsjuksköterskan inom 

ambulanssjukvård. Vidare belyser resultatet i det psykosociala behovet att patienterna 

värdesatte god kommunikationsförmåga samt information avseende sin vård. Att patienten 

fick vara delaktig och involverad ledde till en känsla av kontroll. Ambulanssjuksköterskans 

kompetens och empati hade också ett inflytande på hur patienterna upplevde sitt 

omhändertagande utifrån det relationella vårdbehovet.  

Slutsats: Patientens grundläggande vårdbehov framkom under samtliga tre delar i 

omhändertagandet. Där patientens upplevelse av smärtlindring, delaktighet och information 

var en viktig del. Vidare bör nya empiriska studier göras för att djupare kunna belysa 

patienters upplevelse. 
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ABSTRACT 

Background: Former studies describe patients that were ill or injured, may feel scared and 

alone. Knowing an ambulance is on its way made feelings of relief and safety. Important 

qualities by the competence description for ambulance specialist nurses is to be sympathetic, 

apprehensive and to have good communication skills to be able to give information and make 

patients involved. This literature study used the theoretical framework Fundamentals of Care 

second dimension focuses on integration of care: physical, psychosocial and relational. 

Aim: To highlight patients’ experience of the specialist nurse in ambulance care along with 

acute injury or illness, through the physical, psychosocial, and relational needs. 

Method:  A qualitative systematic review based on 16 scientific studies from PubMed and 

CINAHL. Analyzed by deductive content analysis with Fundamentals of Care patient’s 

integration of care. The quality review was conducted using SBU:s template for qualitative 

studies. 

Result: Patient's physical needs showed how good pain relief was expressed as important 

when cared for by the ambulance specialist nurse. Furthermore, the results lighted up the 

psychosocial needs of patients' value of good communications skills and information 

regarding the care, also being involved created a feeling of control. The ambulance nurse 

competence and empathy had also a deep influence on the patient's experience of the care 

through the relational needs. 

Conclusion: Patient’s integration of care emerges within all parts of the care. Where the 

patient's experience of pain relief, participation and information was an important part. 

Further should new empirical studies be done to lighten patients' experience. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Ewa Wallin och Erebouni Arakelian för god 
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feedback. 
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studierna. Tack för ert fantastiska stöd! 

 

Ulrika Männikkö & Patrik Elb 
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1. INLEDNING  

1.1. Teoretisk utgångspunkt – Fundamentals of Care 

Det teoretiska ramverket Fundamentals of Care är vald för detta arbete. Fundamentals of Care 

är uppbyggd av tre dimensioner: vårdrelation, patientens grundläggande vårdbehov samt 

helhetssyn (Feo et al., 2017a; Muntlin & Jangland, 2020) se (figur I). Arbetet kommer att 

innehålla den mellersta dimensionen ur Fundamentals of Care, dvs. patientens grundläggande 

vårdbehov som fokuserar på vårdrelationen mellan vårdgivare och patient. Den är uppbyggd 

av patientens fysiska, psykosociala och relationella behov. Det grundläggande inom 

ambulanssjukvård, som detta arbete handlar om, innefattar att specialistsjuksköterskan inom 

ambulanssjukvården ska respektera och fokusera på patientens enskilda behov för att kunna 

säkerhetsställa hälsa, välbefinnande, säkerhet och skapa en relation (Feo et al., 2017a; Kitson, 

2018). Dessa behov kan mötas upp om specialistsjuksköterskan är lyhörd och snabb i sitt 

beslut och samtidigt integrerar patientens fysiska, psykosociala och relationella behov i 

omhändertagandet av patienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur I Beskrivning av Fundamentals of Care mellersta dimension med inspiration från Feo 

et al. (2017a), Feo & Kitson (2016) och Muntlin & Jangland (2020). 
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Fysiska behoven handlar om aspekter som säkerhet, samt skydda patienten mot både fysiska 

och psykosociala skador (Feo & Kitson, 2016), vilket exempelvis kan innebära god 

smärtlindring, mobilisering, komfort som värme och att patienten ska känna sig säker samt 

trygg (Feo et al., 2017a). Dimensionen innehåller också fysiskt välbefinnande som 

härstammar från patientens fysiologiska parametrar som exempelvis blodtryck och puls. 

Fysiskt välbefinnande kan yttra sig när patienten har en adekvat smärtlindring eller när 

patienten har normal andning (Muntlin & Jangland, 2020). I en artikel som involverade 

Fundamentals of Care av Avallin och medarbetare (2017) beskrev patienterna på 

akutmottagningar en förbättrad smärtlindrande effekt när de blev hörda, vilket skapade känsla 

av trygghet i vården från vårdpersonalen.  

Psykosociala delen speglar patientens behov av att känna sig förhoppningsfull och lugn. 

Vidare ska patienterna uppmuntras till att delge sina behov samt ges möjlighet till att bidra 

och bli involverad i sin vård (Feo & Kitson, 2016). Även delaktighet och information ingår i 

den psykosociala delen, vilket förutsätter att patienten ska vara välinformerad (Muntlin & 

Jangland, 2020). Kommunikation är både icke verbal och verbal och ses som en del i att 

kunna möta patientens grundläggande vårdbehov (Feo et al., 2017b). Vidare ska 

specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården undvika medicinskt språk vid 

kommunikation med patienten, då det försvårar kommunikationen mellan 

specialistsjuksköterskan och patienten (Feo et al., 2017a; Muntlin & Jangland, 2020).  

De relationella behoven innefattar huruvida patienten upplever sig som en del av teamet, 

respekterad, involverad och får möjlighet till självbestämmande (Kitson, Conroy, Kuluski, 

Locock & Lyons, 2013). Patienten vill känna sig trygg i vårdrelationen för att våga ställa 

frågor och samtidigt veta att specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård kommer lyssna 

utan att få patienten att känna sig dum (Kitson et al., 2013). Vidare innehåller de relationella 

behoven att specialistsjuksköterskan ska vara närvarande, hjälpande och stöttande i 

vårdmötet. Att visa empati och medkännande inger förtroende för patienterna (Muntlin & 

Jangland, 2020). Adekvat utbildning och kompetens hos specialistsjuksköterskan inom 

ambulanssjukvård anser patienterna och dess anhöriga är betydelsefullt för att kunna skapa ett 

förtroende för vården (Feo, Kitson & Conroy, 2018). 

Genom att följa patientens vitala parametrar kan specialistsjuksköterskan se och tolka 

patientens tillstånd och potentiella tecken till försämring. Utifrån detta kan åtgärder vidtas för 

att garantera patientens välbefinnande (Kitson, 2018; Muntlin & Jangland, 2020). 

Dimensionen innefattar att tillgodose patientens grundläggande vårdbehov, hur behovet kan 
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integreras och hanteras av specialistsjuksköterskan och patienten. Vårdmötet är oftast kort, 

vilket ställer krav på att specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvården tidigt måste skapa 

en god vårdrelation, identifierar patientens fysiska, psykosociala, relationella behov och 

tillgodose dem. Därav ses denna dimension som ett stöd för att analysera patientens 

upplevelser och de delar som är viktiga vid omhändertagandet från specialistsjuksköterskan 

inom ambulanssjukvården. 

1.2. Ambulanssjuksköterskans kompetens och ansvar 

De senaste åren har konceptet svensk ambulanssjukvårdens och därmed 

specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvården kompetens förändrats (Lindström, Bohm 

& Kurland, 2015). År 2005 lagstadgade Socialstyrelsen krav på att en legitimerad 

sjuksköterska ska finnas i ambulansen för läkemedelsadministration (SOSFS 2009:10; 

Suserud, 2005). Vård- och behandlingsmöjligheterna vid akut skada eller sjukdom har 

dessutom förändrats till det bättre, då dessa kan påbörjas av specialistsjuksköterskan inom 

ambulanssjukvården (Lindström et al., 2015). I kompetensbeskrivningen för 

specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvården står det att specialistsjuksköterskan ska på 

ett säkert och systematiskt sätt grundat på vetenskaplig och beprövad erfarenhet omhänderta 

och vårda sjuka eller skadade patienter. Vidare ska specialistsjuksköterskan tillvarata 

patientens erfarenhet och tillämpa omvårdnaden utifrån patientens autonomi, värdighet och 

tillgodose patienten med anpassad information (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 

[RAS] och Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

betonar också aspekter som att vården ska vara av god kvalitet, och att den ska vara trygg och 

säker. Vården ska vidare bedrivas med respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvården bedömer patientens tillstånd och vårdar 

utifrån patientens enskilda vårdbehov (Skogvold, Wiking & Lindström, 2015). Utöver 

behandling och livsuppehållande åtgärder är det också viktigt att patienten får känna sig 

delaktig i vårdprocessen (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström, 2016). 

Specialistsjuksköterskan ska också bidra med trygghet, genom att vara närvarande i mötet, via 

verbal och icke verbal kommunikation för att stärka patientens värdighet och självförtroende 

(Abelsson & Lindwall, 2017; Baillie, 2009; Skogvold et al., 2015).  
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1.3. Vårdetik 

Den etiska vårdsituationen kan skilja sig i ambulansomhändertagandet i jämförelse på 

sjukhuset. Ambulanspersonalen däribland specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård 

arbetar i en vårdmiljö hos patienter där andra förhållanden råder, tex. att vårda patienten i 

dennes hem kan kännas som ett intrång och utsätta patientens för känsla av otrygghet 

(Sandman & Bremer, 2016). Därför är det fördelaktigt att patientens intresse prioriteras och 

att patienten bjuds in till delaktighet i behandling. Specialistsjuksköterskans ska respektera 

patientens identitet, värdighet, självständighet och lyssna på patientens önskningar och 

åsikter. Etiska konflikter kan uppstå mellan specialistsjuksköterskan och patient när patientens 

bedömda tillstånd ej anses vara allvarlig och olika åsikter uppstår om behov av 

ambulanstransport (Sandman & Nordmark & 2006; Torabi, Borhani, Abbaszadeh & 

Atashazadeh-Shoorideh, 2018). 

 

1.4. Omhändertagande från ambulanspersonalen 

Varje år utförs cirka en miljon ambulansuppdrag i Sverige (Flisa, 2018). I Stockholm 2018 

utfördes cirka 200 000 ambulansuppdrag. De fem vanligaste sjukdomsfallen var patienter som 

ej kan klassificeras, buksmärta, central bröstsmärta, andningsbesvär och skallskada. Hemmet 

var den plats som patienter hämtades i störst andel (Region Stockholm, 2019). 

Att bli akut sjuk eller skadad och inte veta hur det kommer gå, kan få patienten att känna sig 

ångestfylld, rädd och ensam. Att inte längre kunna ta hand om sig själv och lämna sig till 

någon annans vård kan kännas frustrerande eller försummande, vilket kan påverka patientens 

självbild samt identitet. Vetskapen om att ambulansen är på väg för att hjälpa när patienten är 

allvarligt sjuk kan ge känsla av lättnad och säkerhet hos patienten (Holmberg, Forslund, 

Wahlberg & Fagerberg, 2013; Ahl, Nyström & Jansson 2005). 

Specialistsjuksköterskans personlighetsdrag påverkar mötet med patienterna och dess 

närstående. När specialistsjuksköterskan är sympatisk, vänlig och förstående skapades en 

känsla av lugn i situationen (Jespen, Rooth & Lindström, 2018). Om en patient är kritisk mot 

vård och behandling kan fokuset bli mer inriktat mot den fysiska behandlingen. 

Kommunikationen mellan specialistsjuksköterskan och patienten försämras, vilket får en 

negativ effekt av att patientens mående och upplevelser inte står i fokus. Vilket kan leda till 

att patienten inte känner sig sedd eller hörd i omhändertagandet från specialistsjuksköterskan 

inom ambulanssjukvården (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). 
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Att känna sig betydande och involverad i vården hjälper till att distrahera patienterna från 

deras fysiska och psykiska symtom (Holm et al., 2013). I en studie av Frank, Asp och 

Dahlberg (2009) som genomfördes på en akutmottagning upplevde patienterna att viktiga 

aspekter som information och dess innehåll påverkade patienterna känsla av självkontroll, där 

vårdpersonalen genom information inte bara la fokus mot sjukdomen, utan också gav 

patienterna en möjlighet att ställa frågor. Att få känna sig delaktig och uppleva god vård 

innefattade att patienterna kände sig respekterade och sedda (Frank et al., 2009). Vidare ville 

patienterna bli sedda som en person och inte enbart som ett patientfall och få känslan över att 

ambulanspersonalen tog sig tid i mötet. Delaktighet innefattade att bli informerade angående 

vad som sker och kommer ske i nästa del av vårdkedjan (Larsson, Strömberg, Rogmark & 

Nilsdotter, 2018; Johansson, Ekwall & Wihlborg, 2011).  

 

1.5. Problemformulering  

Inom ambulansverksamheten har specialistsjuksköterskan kunskaper om hur en akut skadad 

eller sjuk patient ska omhändertas på bästa möjliga sätt. Patienten som utsatts för en akut 

skada eller sjukdom kan hamna i en påfrestande situation både psykiskt och fysiskt i den 

prehospitala processen. Vid akuta situationer kan det prehospitala omhändertagandet upplevas 

stressigt för samtliga inblandade och specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård kan bli 

mer fokuserad på den fysiska skadan eller sjukdomen. Detta kan påverka att patientens 

fysiska behov och psykosociala upplevelse åsidosätts.  

Ambulanssjukvården är oftast patienternas första möte med hälso- och sjukvården och därav 

är det viktigt att omhändertagandet blir professionellt och att patientens önskemål involveras. 

Ett bra omhändertagande kan leda till att patienterna vågar förlita sig på 

specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvård och dennes kompetens.  

 

1.6. Syfte  
Belysa patientens upplevelse av specialistsjuksköterskans omhändertagande inom 

ambulanssjukvård vid akut skada eller sjukdom, avseende fysiska, psykosociala och 

relationella behov. 
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2. METOD 

2.1. Design 

En systematisk kvalitativ litteraturstudie har genomförts och tidigare relevant forskning 

utifrån syftet har sammanställts. Systematisk litteraturstudie skapar en översikt över 

kunskapsläget inom det valda kompetensområdet (Rosén, 2017; Polit & Beck, 2012). 

2.2. Sökstrategi 

Artikelsökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. Båda databaserna innehåller 

vetenskapliga artiklar med fokus mot omvårdnad. Sökorden valdes utifrån syftet och sedan 

översattes till engelska. Sökorden som användes var: Prehospital emergency care, qualitative 

study, patient experience, patient perspective, patient attitude, patient perception, prehospital 

care, illness, critical illness, wounds and injuries, patient transportation, emergency medical 

service, ambulance. 

Vid sökning av artiklar användes booleska operatorer, termer med “and” och “or”. And 

möjliggjorde att kombinera sökord för att få en mer specifik sökning. Or användes för att 

specificera och expandera sökningens resultat. Trunkering och frassökning användes för att 

göra en mer specifik artikelsökning. Trunkering innebär att en (*) läggs in bakom sökordet 

och gör det möjligt att vidga sitt sökord till ordstammen. Frassökning (“”) innebär att sökordet 

ska ligga nära varandra och hålla ihop begreppet (Karlsson, 2018). Medical Subject Headings 

(MeSH-termer) användes vid artikelsökning i PubMed och i CINAHL användes CINAHL 

headings som stöd i artikelsökningen. Vidare togs kontakt med bibliotekarie på Uppsala 

universitetsbibliotek för att kunna få guidning till att utnyttja sökbaserna till fullo. 

Inklusionskriterierna i nuvarande studie var artiklar med kvalitativ ansats med 

patientperspektiv, skrivna på engelska och peer reviewed. Artiklarna skulle var tillgängliga i 

fulltext och från år 2000, samt hög eller medelhög kvalitet i artikelgranskningen. Artiklarna 

som inte uppfyllde etiska aspekter, hade låg kvalitet samt artiklar som efter genomläsning inte 

svarade på syftet exkluderades.  

Fyra sökningar gjordes. En i PubMed och tre i CINAHL. Sökningarna gjordes vid fyra 

separata tillfällen. Sista sökningen gjordes i slutet av arbetet för att kontrollera att inga nya 

studier hade publicerats som kunde inkluderas till denna studie. Samtliga sökstrategier med 

söktermer redovisas i tabell I, II och III, se (bilaga I). Tabellen redovisar antal träffar, antal 
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lästa titlar och antal lästa abstrakt. Svarade abstrakten mot studiens syfte lästes artiklarna i sin 

helhet (Karlsson, 2017).  

Utifrån titlarna hittades 57 artiklar i CINAHL och ytterligare 11 i PubMed, varav några var 

dubbletter från tre separata sökningar. Samtliga artiklar gick vidare för granskning av 

abstrakt. Därefter sorterades artiklarna enligt inklusions- och exklusionskriterier där 15 

artiklar antogs vidare till kvalitetsgranskningen. Ytterligare tre artiklar togs med efter titel och 

abstrakt granskning genom manuell sökning av referenslistor från de 15 artiklar som framkom 

från databaserna. Dessa artiklar var Ahlenius, Lindström, & Vicente (2017), Vicente, Castren, 

Sjöstrand & Wireklint Sundström (2013), Iqbal, Spaight & Siriwardena (2012). Detta 

resulterade i 18 artiklar som inkluderades i nuvarande studie och kvalitetsgranskningen. 

2.3. Bearbetning och analys 

Författarna läste och granskade artiklarna oberoende av varandra. Granskningsresultatet 

jämfördes sedan sinsemellan om artiklarna fått hög, medel eller låg kvalitet. Stöd i 

granskningen togs från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

kvalitetsgranskningsmall för artiklar med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

(bilaga II) (SBU, 2014). Några artiklar fick olika kvalitetsbedömningar av författarna relaterat 

till analysmetod. De artiklar som fick olika kvalitetsbedömningar granskades igen och 

diskuterades sinsemellan författarna om vilken kvalitet artikeln fick, samt om de skulle 

inkluderas eller exkluderas i litteraturstudien. 

Under granskningen bedömdes de om ett forskningsetiskt resonemang fanns eller stöd från 

Helsingforsdeklarationen tagits i artiklarna. Om etiska aspekten ej uppfylldes exkluderas 

artiklarna. Samtliga resultatartiklar efter granskning presenterades i en överskådlig tabell. Där 

författare, titel, syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitetsbedömning framgår (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Analys av resultatet från artiklarna gjordes utifrån en syntes enligt Evans (2002) och Willman 

och Stoltz (2017). Syntesen byggde på en deduktiv riktad innehållsanalys enligt Hsie och 

Shannon (2005). Vid en deduktiv ansats med utgångspunkt från en teoretisk referensram i 

arbetet för att kunna fördela artikel resultaten i olika kategorier (Henricson & Billhult, 2017). 

I resultatanalysen användes Fundamentals of Care som teoretisk referensram, den mellersta 

dimensionen där fokus ligger på patientens grundläggande vårdbehov (Muntlin & Jangland, 

2020). Den mellersta dimensionens kategorier är fysiska, psykosociala och relationella med 
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stöd av underliggande kategorier se (figur II), uttagna med inspiration från Feo et al. (2017a), 

Feo & Kitson (2016) och Muntlin & Jangland (2020), vid kodning under analysförfarande. 

 

Figur II. Fundamentals of Care mellersta dimension, dvs. patientens grundläggande 

vårdbehov med kategorier och underkategorier med inspiration från Feo et al. (2017a), Feo & 

Kitson (2016) och Muntlin & Jangland (2020). 

Analysens första del utgick från insamlade artiklarna, där författarna läste artiklarna 

individuellt för att få en helhet av artikelns innehåll och om den var passande att svara på 

syftet. I denna fas exkluderades två artiklar se (tabell IV).  

I andra fasen analyserades resultatet av de inkluderade artiklarna med att texten kodades 

under de förutbestämda kategorier fysiska, psykosociala och relationella. Varje kategori hade 

en egen färgmarkering för att lättare kunna markera de specifika koderna direkt under sin 

huvudkategori. Texten som markerades med överstrykningspenna och som svarade mot syftet 

plockades ut till separata dokument och placerade under fysiska, psykosociala och relationella 

med referens till originalartikeln. 

I tredje analysfasen översattes de uttagna texterna till svenska för att få ut det väsentliga i 

texten. Sedan jämfördes koderna för likheter och olikheter för att sedan bli sorterad under dess 

specifika underkategori. Se exempel på analysförfarande utifrån underkategorier se (tabell V). 

I analysen sammanställdes beteckningarna ambulanssjuksköterska, sjuksköterska, emergency 

medical technician (EMT), paramedic och läkare till ambulanspersonal som ett gemensamt 

begrepp i resultatet. Med anledning att olika länder har olika beteckningar och grad av 

kompetens i ambulanserna.  
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I den sista analysfasen skrevs den nya syntesen ut med sammanställning där resultatet 

presenterades under respektive kategori med underkategori, där varje text i kategorin 

refererades tillbaka till originalartikeln. För att stärka resultatet i kategorierna skrevs citat med 

från originalartiklar (Evans, 2002). De inkluderade artiklarna presenteras i en översiktstabell 

(tabell VI) för att förankras mot respektive kategori av det nya resultatet. Sammanfattning av 

de inkluderade artiklarna redovisas i (bilaga III). 

Tabell IV. Exkluderade artiklar. 

Författare Titel Orsak till exkludering 
Doohan, I. & Saveman, B.-I. 

(2015) 

Need for compassion in the 

prehospital and emergency 

care: A qualitative study on the 

bus crash survivors´ 

experiences 

Artikeln presenterar inget 

relevant resultat utifrån 

ambulansens 

omhändertagande. 

Rock, J.M., et al. (2020) The Bolivian trauma patient's 

experience: A qualitative needs 

assessment 

Innehåller ingen relevant 

information som passar vårt 

syfte.  

 

Tabell V. Exempel på analysförfarande 

 

Textavsnitt 
Översättning Underkategori Kategori 

The patients also described adequate 

pain-relieving situations as a special 

event, such as when the ambulance 

services managed to reduce the 

experienced pain levels on arrival at 

the scene of injury and during 

transport to the hospital (Ivarsson et 

al., 2018). 

Patienten beskrev också tillfredsställande 

smärtlindrings situationer som en 

speciella fall, likt när 

ambulanspersonalen lyckades minska 

upplevda smärtnivån vid ankomst till 

skadeplatsen och under transport till 

sjukhuset. 

Smärtlindring Fysiska 

When the patient and the specialist 

nurse together concluded that the 

patient could remain at home, the 

specialist nurse usually provided the 

patient with information and the 

advice to phone for an ambulance 

again if the situation deteriorated or 

new symptoms emerged (Rantala, 

Ekwall & Forsberg, 2016)  

När patienten och 

specialistsjuksköterskan tillsammans 

drog slutsatsen att patienten skulle 

kvarstanna i hemmet, gav 

specialistsjuksköterskan vanligtvis 

patienten information och råd att ringa 

efter ambulansen igen om situationen 

försämrades eller nya symtom uppstod. 

Delaktighet 

  

Informerad 

Psykosociala 

Patients’ notions of professionalism 

were also associated with how the 

clinician ‘connected’ with the 

patient at a personal level. A 

combination of good clinical and 

relational care achieved the highest 

reported levels of patient 

satisfaction (Togher, Davy & 

Siriwardena, 2012). 

Patienters uppfattning av professionalism 

var också förenad med hur 

specialistsjuksköterskan ‘anknyter’ med 

patienten på en personlig nivå. En 

kombination av god klinisk erfarenhet 

och vårdrelation ledde till att det 

rapporterades höga siffror när det gällde 

patient tillfredsställande av vården. 

Ambulanspersonalens 

kompetens 

Relationella 
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2.4. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE 

Författarna hade ett eget ansvar att se till att arbetet och resultatet är av god kvalitet. Detta 

skedde genom att oberoende av sitt eget intresse presentera ett resultat som inte var påverkat 

av vad som ansågs vara intressant. Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien hade 

genomgått etisk prövning och blivit godkända av en etikprövnings kommitté eller myndighet 

eller blivit godkända av forskarna med stöd från Helsingforsdeklarationen eller etiska 

reflektioner. 

Den nuvarande studien följder det etiska principerna för humanforskning vilket beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen innefattar etiska principer och regler för 

medicinsk forskning som involverar och kan ske på människor. En av principerna i 

helsingforsdeklarationen är att fokuset ligger på omtanke av deltagarna i första hand, vilket 

innebär att nyttan för samhället och forskningen noga vägts mot människans rätt till 

välmående och integritet (World Medical Association, 2018).  

Viktig forskning ska kunna ske, med samtidigt skydd mot deltagande individer från skada och 

förolämpning, vilket individskyddskravet innefattar. Relevanta resultat inkluderas i arbetet 

även om resultatet inte gynnar studiens syfte, författarnas egna åsikter eller kunskaper 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

3. RESULTAT 

Resultatet är uppbyggt av totalt 16 inkluderade artiklar och samtliga artiklar är av kvalitativ 

ansats. Artiklarna var från totalt fem olika länder: nio från Sverige, fyra från England, en från 

Nederländerna, en från Danmark och en från Spanien. Artiklarna publicerade mellan 2005 

och 2021. Tretton artiklar hade hög kvalitet och tre artiklar hade medelhög kvalitet. Generellt 

hade artiklarna med hög kvalité en tydlig beskrivning av urvalet, forskarnas förförståelse samt 

tydlig beskrivning av metod och analys. I artiklarna med medelhög kvalitet identifierades 

brister i beskrivningen av urvalet, dataanalys och i en av artiklarna hur resultatet 

presenterades.  

De inkluderade artiklarna redovisas i (bilaga III). Resultatet nedan presenteras utifrån 

mellersta dimensionen i Fundamental of Care, patientens grundläggande vårdbehov: fysiska, 

psykosociala och relationella behov. Under varje kategori är resultatet uppdelat i 

underkategorier av det som framkom i artiklarna. I fysiska behovet framkom smärtlindring, 
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mobilisering och fysiskt välbefinnande och trygghet. Psykosociala beskrivs resultatet av 

information och kommunikation, delaktighet och involverad, lugn och förhoppningsfull och 

sist respekt samt värdighet. I relationella behovet framkom ambulanspersonalens kompetens, 

empati och närvarande samt involvera närstående. Författarna av nuvarande studien valde att 

inkludera utvalda citat från patienterna i de artiklar som ingår i resultatet.  

 

Tabell VI. Tabellen redovisar vilka artiklar som svarade mot olika behov i den mellersta 

dimensionen ur Fundamentals of Care. 

 Författare/Artikel  

Fysiska 

 

Psykosociala 

 

Relationella 

Ahl, C. & Nyström, M. (2012). To handle the unexpected: The 

meaning of caring in the pre-hospital emergency care. 

 
x x 

Ahlenius, M., Lindström, V. & Vicente, V. (2017). Patients’ 

experience of being badly treated in the ambulance service: A 

qualitative study of deviation reports in Sweden. 

x x x 

Aléx, J., Lundgren, P., Henriksson, O. & Saveman, I.-B. (2013). 

Being cold when injured in a cold environment: Patients´ experiences. 

 
x x 

Aronsson, K., Björkdahl, I. & Wireklint Sundström, B. (2014). 

Prehospital emergency care for patients with suspected hip fracture 

after falling - older patients´ experiences. 

x x x 

Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. (2008). More than medical 

treatment: The patient's first encounter with prehospital emergency 

care. 

 
x 

 

Franzén, C., Björnstig, U. & Jansson, L. (2006). Injured in traffic: 

Experiences of care and rehabilitation. 

x x 
 

Iqbal, M., Spaight, P. A. & Siriwardena, A.N. (2012). Patients' and 

emergency clinicians' perceptions of improving pre-hospital pain 

management: a qualitative study. 

x x x 

Ivarsson, B., Hommel, A., Sandberg, M., Sjöstrand, D. & Johansson, 

A. (2018). The experiences of pre- and in-hospital care in patients 

with hip fractures: A study based on Critical incidents. 

x x 
 

Melby, V. & Ryan, A. (2005). Caring for older people in prehospital 

emergency care: can nurses make a difference? 

x x 
 

Ottosen, C. I., Steinmetz, J., Haslund Larsen, M., Baekgaard, J. S. & 

Rasmussen, L. S. (2019). Patient experience of spinal immobilisation 

after trauma. 

x x 
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Peculo-Carrasco, J., De Sola, H., Casal-Sánchez, M., Rodriguez-

Bouza, M., Sánchez-Almargo, C. & Failde, I. (2020). Feeling safe or 

unsafe in the prehospital emergency care: A qualitative study of the 

experiences of patients, carers and healthcare professionals. 

 x  x x  

Rantala, A., Ekwall, A. & Forsberg, A. (2016). The meaning of being 

triaged to non-emergency ambulance care as experienced by patients. 

 
x x 

Togher, F.J., Davy, Z., & Siriwardena, A. (2012). Patients´ and 

ambulance service clinicians´experiences of prehospital care for acute 

myocardial infarction and stroke: a qualitative study. 

x x x 

Togher, F.J., O´Cathain, A., Phung, V.-H., Turner, J. & Siriwardena. 

A. N. (2014). Reassurance as a key outcome valued by emergency 

ambulance service users: a qualitative interview study. 

 
x x 

van Doorn, S. C. M., Verhalle, R. C., Ebben, R. H. A., Frost, D. M., 

Vloet, L. C. M. & de Brouwer, C. P. M. (2021). The experience of 

non-conveyance following emergency medical service triage from the 

perspective of patients and their relatives: A qualitative study.  

 x  x  x 

Vicente, V., Castren, M., Sjöstrand, F. & Wireklint Sundström, B. 

(2013). Elderly patients’ participation in emergency medical services 

when offered an alternative care pathway. 

 
x x 

 

3.1 Fysiska behov 

3.1.1 Smärtlindring 

Patienterna ansåg att en viktig del av omhändertagandet innefattade adekvat smärtlindring 

direkt från början (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström, 2014; Franzén, Björnstig & 

Jansson, 2006; Ivarsson, Hommel, Sandberg, Sjöstrand & Johansson, 2018; Iqbal, Spaight & 

Siriwardena, 2012; Togher, Davy, & Niroshan Siriwardena, 2012). Smärtan som uppstod 

relaterat till hjärtproblem, stroke och frakturer, beskrev patienterna som olidlig och önskade 

smärtlindring så snart som möjligt för att kunna hantera smärtan bättre (Iqbal et al., 2012; 

Togher et al., 2012). I Togher och medarbetare (2012) beskrev en patient: ”I just wanted 

someone to give me something to take the pain away” (s. 945).  

I en artikel beskrev Ivarsson och medarbetare (2018) att patienterna med misstänkt höftfraktur 

upplevde självaste förflyttningarna till båren som mer smärtsamt än vid skadetillfället vilket 

orsakade lidande hos patienterna. Några patienter beskrev smärtlindringen som bra och 

adekvat redan från början och fram tills patienterna anlände på akutmottagningen, medan 

andra upplevde inte alls sig vara tillräckligt smärtlindrad (Ivarsson et al., 2018). I en annan 

artikel framkom också att vissa patienter var missnöjda med omhändertagandet när de trots 
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smärtan var tvungna att ställa sig upp och gå till ambulansen, utan en adekvat smärtlindring 

(Ahlenius, Lindström & Vicente, 2017).   

 

Generellt var patienterna nöjda med smärtlindringen och hade förståelse för att 

ambulanspersonalen var begränsande med hur mycket smärtlindrande läkemedel som fick 

administreras (Togher et al., 2012). Andra hade också förståelse för att utebliven 

smärtlindring kunde bero på den akuta sjukdomssituationen och att ambulanspersonalen 

prioriterade andra arbetsuppgifter i första hand (Iqbal et al., 2012). 

 

3.1.2 Mobilisering 

Immobilisering av patienterna var nödvändigt för att kunna utföra förflyttningarna av 

patienterna med fraktur till båren för vidare transport till sjukhuset. Patienterna som hade en 

allvarlig skada eller fraktur kunde efter immobiliseringen hantera smärtan bättre (Ahlenius et 

al., 2017; Franzén et al., 2006; Ivarsson et al., 2018; Iqbal et al., 2012; Ottosen, Steinmetz, 

Haslund Larsen, Baekgaard & Rasmussen, 2019). Vidare kunde patienterna känna en 

trygghet, säkerhet och förtroende mot ambulanspersonalen efter att dem hade fått sin skada 

eller fraktur immobiliserad (Franzén et al., 2006; Ivarsson et al., 2018; Ottosen et al., 2019). 

Patienterna kände också en osäkerhet och rädsla för att falla vid förflyttning på bår eller stol 

om dem inte var tillräckligt fastspända (Péculo-Carrasco et al., 2020).  

I studien av Melby & Ryan (2005) och Togher och medarbetare (2012) framkom det att 

obekväma bårar skapade rädsla hos patienterna genom att patienterna skakade och upplevde 

sig ej sitta helt fastspända. Patienterna förtydligade däremot att ambulanspersonalen gjorde 

sitt yttersta för att transporten till akutmottagningen skulle vara så avslappnade och bekväm 

som möjligt för dem. 

 

3.1.3 Fysiskt välbefinnande & trygghet 

När ambulansen anlände till skadeplatsen eller patientens hem upplevde patienten trygghet 

och att det inte hade något att frukta över längre (Aléx, Lundgren, Henriksson & Saveman, 

2013; Péculo-Carrasco et al., 2020), detta skapade känsla av säkerhet i omhändertagandet 

(Franzén, Björnstig & Jansson, 2006; Ivarsson, Hommel, Sandberg, Sjöstrand & Johansson, 

2018; Ottosen et al., 2019). Aspekter som en god attityd och lugn i en stressad situation hos 

ambulanspersonalen väckte känsla av respekt och förtroende enligt patienterna. Samtidigt var 

patienterna imponerade av ambulanspersonalens kunskap vilket stärkte patienternas känsla av 
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säkerhet i omhändertagandet från ambulanspersonalen (Ahl & Nyström, 2012; Alex et al., 

2013).  

Vid akuta tillstånd insåg patienterna att ambulanspersonalen hade med sig mycket utrustning 

för att kunna ge en god vård. Trots detta kunde all utrustning kännas överväldigande för 

patienterna och göra dem nervösa. När patienterna senare förstod grunden till all utrustning 

skapades en känsla av trygghet (Péculo-Carrasco et al., 2020). Vid icke allvarliga 

sjukdomstillstånd kunde patienterna efter bedömning bli kvar i hemmet och då underlättade 

det för patienterna och deras närstående att ambulanspersonalen hade utfört kontroller som 

EKG och vitalparametrar samt tillhandahållit diagnostisk information om patientens tillstånd 

(Péculo-Carrasco et al., 2020; van Doorn et al., 2021). Dessutom när stöd från 

vitalparametrarna inkluderades i beslutet att kvarstanna i hemmet kände patienterna och 

närstående en trygghet i att inte behöva uppsöka en akutmottagning (van Doorn et al., 2021). 

3.2. Psykosociala behov 

3.2.1 Information & kommunikation 

Information och kommunikation ansåg patienterna var en betydande faktor för att 

omhändertagandet skulle bli så bra som möjligt (Ahl & Nyström, 2012; Iqbal et al., 2012; 

Melby & Ryan, 2005; Péculo-Carrasco et al., 2020; Togher et al., 2012; Togher et al., 2014; 

van Doorn et al., 2021). Adekvat och anpassad information hjälpte patienterna att känna tillit i 

situationen (Ahl & Nyström, 2012; Iqbal et al., 2012; Melby & Ryan, 2005; Péculo-Carrasco 

et al., 2020; Togher et al., 2012; Togher et al., 2014). Vid ambulansens omhändertagande 

kunde patienter uppskatta att få sin diagnos satt av ambulanspersonalen. Detta skapade en 

känsla av lättnad och att ambulanspersonalen hade situationen under kontroll (Péculo-

Carrasco et al., 2020; Togher et al., 2012). Medan andra patienter upplevde det som 

stressande och skapade oro. Patienterna hade önskat att diagnosen blev satt inne på sjukhuset 

(Togher et al., 2012). Vidare uppskattade patienterna att ambulanspersonalen informerade om 

vad de gjorde samt förberedde dem för vad som skulle ske på akutmottagningen (Ahl & 

Nyström, 2012; Iqbal et al., 2012; Melby & Ryan, 2005; Péculo-Carrasco, 2020; Togher et al., 

2012; Togher et al., 2014), medans andra upplevde att ambulanspersonalen inte alls gav 

tillräckligt med information under omhändertagandet gällande vad som pågick och vidare 

skulle ske inne på akutmottagningen (Aronsson et al., 2014; Melby & Ryan, 2005; Péculo-

Carrasco et al., 2020). Att förvarna akutmottagningen med information angående patientens 

tillstånd och överrapporteringen på akutmottagningen sågs som positivt när det ledde till att 

patienten fick komma in direkt och träffa läkare (Togher et al., 2012: Togher et al., 2014). I 
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efterförloppet kunde de skadade eller sjuka patienterna uppleva ambulanspersonalens 

omhändertagande som en dröm tills dem fått det återberättat för sig från ambulanspersonalen 

och kunde då koppla ihop upplevelsen tillbaka till verkligenheten (Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh, 2008; van Doorn et al., 2021). 

En tät kommunikation och kontakt mellan patient och ambulanspersonal var något patienterna 

ansåg var betydande för dem och förbättrade relationen (Aronsson et al., 2014; Togher et al., 

2012; van Doorn et al., 2021). När patienterna kände hjälplöshet och maktlöshet kunde 

vårdmötet med ambulanspersonalen och deras kommunikationsförmåga bidra till att 

patienterna vågade överlämna sig till dem (van Doorn et al., 2021). Vidare påverkade 

ambulanspersonalens kommunikationsegenskaper patientens upplevelse av själva 

omhändertagandet. Patienten upplevde det som positivt när hen tilltalades vid namn eller när 

humor användes (Togher et al., 2012: Togher et al., 2014).  

“They also treat you as a person, not as a condition and the way they speak to you; it’s their 

bed side manner… they’re spot on…they know how to put your mind at rest even if you’re 

panicking, they know how to talk to you, they know how to treat you they’re brilliant.” 

(Togher et al., 2012, s 943). 

En minskad kommunikation hos ambulanspersonalen kunde ses när de var upptagna med 

andra uppgifter som exempelvis dokumentation under transporten eller att 

ambulanspersonalen inte tog sig tid att visa några känslor, vilket ledde till att patienterna 

kände sig avskilda i sitt omhändertagande (Aronsson et al., 2014: Togher et al 2012).  

 

3.2.2. Delaktighet & Involverad 

När beslut togs av ambulanspersonalen att patienterna inte skulle medfölja till 

akutmottagningen var de viktigt att patienterna fick vara involverade och delaktiga i beslutet 

(Rantala et al., 2016; Vincent et al., 2013), samt att patienten fick information om sin 

egenvård. Likaväl som att ambulanspersonalen var tydliga med att patienten fick återkomma 

igen om situationen skulle förvärras. Detta gav känslan som att patienten inte var lämnad att 

ta hand om sin sjukdom själv (Aronsson et al., 2014; Rantala et al., 2016; Togher et al., 2014). 

“ It really felt great because as they were leaving they said to me ‘we’re not far away so you 

only have to telephone again if it gets any worse’ and that felt great.”  (Rantala et al., 2016, s 

67). 
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En artikel handlade om äldre och deras delaktighet med ambulanspersonalen när de erbjöds en 

alternativ vårdväg. När de i beslutet fick känna delaktighet beskrev de äldre patienterna en 

känsla av kontroll (Vincent et al., 2013). Samtidigt som patienter som inte fick vara delaktiga 

i beslutsfattandet kände sig exkluderade från delaktighet och involveringen i sin egen vård, 

vilket gav känslor som skuld, skam samt känslan över att de aldrig vill ringa efter en 

ambulans igen (Rantala et al., 2016). Vårdlidande och känsla av exkludering i 

omhändertagandet framkom när ambulanspersonalen vände sig till närstående för inhämtning 

av patientinformation och vad som skett i stället för patienten (Aronsson et al., 2014). 

 

3.2.3 Lugn & förhoppningsfull 

I väntan på ambulansen kunde patienterna känna oro och stress över sin akuta sjukdom eller 

skada. När ambulansen anlände kunde patienterna känna en lättnad och överlämna sitt 

problem till ambulanspersonalen (Ahl & Nyström, 2012; Elmqvist et al., 2008; Togher et al., 

2012). Patienterna kunde känna en viss tröst när ambulanspersonalen vid ankomst 

presenterade sig, hade ett positivt beteende, utstrålade lugn, var vänliga i omhändertagandet 

och bekräftade att de gjort rätt som tillkallat ambulans (Aléx et al., 2013; Aronsson et al., 

2014; Elmqvist et al., 2008; Togher et al., 2014). Patienterna uppskattade att 

ambulanspersonalens hade fullt fokus mot den enskilda patienten till skillnad från sjukhuset 

där personalen hade hand om flera patienter samtidigt (Ahl & Nyström, 2012). I artikeln Ahl 

& Nyström (2012) citerar en patient: “In the ambulance I am the only one. At the hospital 

there are several of us, so if one makes a comparison, the caregivers only have me and of 

course there has to be a difference.”  

3.2.4.Respekt & värdighet 

När patienternas symtom och besvär inte togs på allvar och de blev behandlade som ett objekt 

i stället för en person av ambulanspersonalen skapades känslor som sårbarhet, ilska och 

ovärdighet. Likaväl när ambulanspersonalen inte visade intresse upplevde patienterna sig 

avvisade (Ahlenius et al., 2017; Rantala et al., 2016). Att värdesätta värdigheten i form av 

personlig integritet i samband med omhändertagande och behandling av patienterna sågs som 

viktigt. Även om personlig integritet ibland kunde vara svårt att underhålla under 

omhändertagandet av patienterna.  

“So all I was aware of that I’d got an audience … four children looking … and seeing 

what was going on. I just thought we ought to have had a bit of privacy but I was in 

too much pain you get on with what you’re doing.” (Iqbal et al., 2012, s 4).  
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3.3. Relationella behov 

3.3.1 Ambulanspersonalens kompetens 

Kompetens och professionalism hade en betydande faktor i hur nöjda patienterna och deras 

närstående var över själva omhändertagandet från ambulanspersonalen (Ahlenius et al., 2017; 

Aléx et al., 2013; Péculo-Carrasco et al., 2020; Togher et al., 2012; van Doorn et al., 2021). 

Vidare ska rätt kompetens och kunskap besittas av ambulanspersonalen för att kunna bedöma 

och behandla olika sjukdomstillstånd, ta snabba beslut och bestämma valet av vård (Péculo-

Carrasco et al., 2020; Togher et al., 2012; Vincent et al., 2013). “I think the training that they 

have must be excellent because their bed side manner so to speak as well as their medical 

knowledge is really good.” (Togher et al., 2012, s 945). Aspekter som en god attityd och lugn 

i en stressad situation hos ambulanspersonalen väckte känsla av respekt och förtroende enligt 

patienterna. Samtidigt ansåg patienten att ambulanspersonalens kunskap var imponerande och 

stärkte patienternas känsla av säkerhet i omhändertagandet från ambulanspersonalen (Ahl & 

Nyström, 2012; Alex et al., 2013). 

I vissa fall upplevdes ambulanspersonalen inkompetenta när undersökningen inte 

genomfördes och de upplevdes som nonchalerande i sitt bemötande (Ahlenius et al., 2017). 

En del patienter ringde efter ambulansen för att få transport till sjukhuset för vård. Det många 

patienter inte visste var att ambulanserna är mera än bara ett transportmedel, vilket oftast 

kunde överraska patienterna. Särskilt när patienterna upplevde sin situation som akut. Under 

dessa förutsättningar kunde patienterna se omhändertagandet innan ambulanstransporten till 

sjukhuset som en fördröjning, vilket ledde till ångest, rädsla och ilska hos patienterna (Ahl & 

Nyström, 2012; Vincent et al., 2013). 

Snabba rörelser, kommentarer, beslut och gester kunde få patienterna att känna sig mindre 

säkra och mer oroliga (Péculo-Carrasco et al., 2020). Missnöje hos patienterna ledde till att de 

drog egna slutsatser om att ambulanspersonalen var otillräckligt utbildade i sin roll, då 

omhändertagandet inte upplevdes som bra av patienterna (Togher et al., 2012; Vincent et al., 

2013).  

 

3.3.2 Empatisk & närvarande 

Empati från ambulanspersonalen gav patienterna en känsla av välbefinnande under 

omhändertagandet. Empati och medkännande underlättade vården, att få sina symtom och 

besvär bekräftade från ambulanspersonalen skapade en bättre relation och underlättade för 

patienterna (Aronsson et al., 2014; Rantala et al., 2016; Togher et al., 2014; van Doorn et al., 
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2021). Vidare ansåg patienten att ambulanspersonalen vara professionella när de lyssnade på 

deras situation gällande symtom och sjukdom, var vårdande, vänliga och omtänksamma samt 

att ambulanspersonalen betraktade patienterna som en person (Aléx et al., 2013; Togher et al., 

2012; Togher et al., 2014; Vincent et al., 2013). 

Närheten från ambulanspersonalen ingav minskad ångest och förbättrat omhändertagande hos 

patienterna (Aléx et al., 2013; Péculo-Carrasco et al., 2020; van Doorn et al., 2021; Vincent et 

al., 2013). Tvärtom, när ambulanspersonalen inte fanns i närheten kände patienten en 

osäkerhet för vad som skulle ske om den försämrades och situationen skulle bli allvarligare 

(Péculo-Carrasco et al., 2020). En patient med bröstsmärta beskrev ambulanspersonal som 

oempatisk, när de ansåg att patienten överdrev sina symtom (Togher et al., 2012). 

 

3.3.3. Involvera närstående 

Att bemöta närstående och involvera dem i vårdprocessen är en del av ambulanspersonalens 

uppgift och en del i omhändertagande av patienterna (Péculo-Carrasco et al., 2020; Togher et 

al., 2012; van Doorn et al., 2021). Ambulanspersonalen involvera närstående i 

omhändertagandet med att hålla vätskedroppet eller bära patientens väskor för att avleda 

närstående från situationen. Detta uppskattades av patienterna och skapade en lugn och 

kontrollerad omhändertagande från ambulanspersonalen för både patienten och deras 

närstående (Ahl & Nyström, 2011). 

 

3.4. Övriga underkategorier 

Några av underkategorier inom de grundläggande behoven i fysiska och relationella såsom 

komfort, autonomi, medkännande, respektfull, hantera situationen och undvika medicinskt 

språk har under analysen inte framkommit vid kodning och sammanställningen av nuvarande 

resultat. 

4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Resultatet presenterade patientens upplevelse av specialistsjuksköterskans omhändertagande i 

ambulanssjukvård utifrån de grundläggande vårdbehov fysiska, psykosociala och relationella. 

Det framgick inom de fysiska att patienten upplevde fysiskt välbefinnande och trygghet under 

ambulanspersonalens omhändertagande. Smärtlindring och mobilisering upplevdes betydande 

i omhändertagandet av patienten och skulle påbörjas direkt vid ambulansens ankomst.  
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Under psykosociala vårdbehoven uppkom patientens upplevelse av omhändertagandet som 

god om patienterna fick tillräckligt med information om vad som pågick och fick känna sig 

delaktiga i besluten som tog gällande deras vård. Kommunikationsegenskaper hos 

ambulanspersonalen som att vidtala patienten vid namn ingav en bättre relation och en mer 

positiv syn på omhändertagandet. Ambulansens ankomst invigde lugn och förhoppning hos 

patienten.   

Det mest iögonfallande i nuvarande studies resultat sågs under relationella vårdbehovet. Där 

patienterna lyfter betydelsen av hur ambulanspersonalens kompetens påverkade självaste 

omhändertagandet. Vidare belyser den nuvarande studiens resultat att patienterna uppskattade 

att ambulanspersonalen visade medkännande och empati under omhändertagandet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Inom fysiska vårdbehoven framkom det att patienterna upplevde smärtlindring som en viktig 

del i omhändertagandet och skulle administreras i ett tidigt skede. Liknande resultat tar 

Avallin och medarbetare (2017) upp att god smärtlindring på akutmottagningen beskrevs som 

viktig och gavs tidigt i vårdmötet, samt anpassad utifrån individen. I artikeln av Cohen, 

Christo och Moroz (2004) framkommer betydelsen av adekvat smärtlindring hos trauma 

patienterna, då det minskar patientens smärtupplevelse. Enligt artikeln ska 

specialistsjuksköterskan i omhändertagandet kontinuerligt utvärdera smärtan och justera 

dosen smärtlindring (Cohen et al., 2004). Inom Fundamentals of Care diskuteras hur 

obehandlad smärta kan påverka patienten både psykiskt, fysiskt och leda till onödigt lidande 

hos patienten (Muntlin och Jangland, 2020). Därav anser författarna att tidigt och god 

smärtlindring utifrån patientens fysiska vårdbehov är viktigt. 

Inom psykosociala vårdbehov framgår vikten av information, kommunikation och att 

uppmuntra patienten till delaktighet för att kunna tillgodose patientens grundläggande 

vårdbehov under vårdförloppet (Kitson, 2018; Muntlin & Jangland, 2020). Vilket återspeglas 

i nuvarande studies resultat att ovanstående delar hade en betydande faktor och spelade en 

viktig roll i omhändertagandet för patienterna. Liknande resultat beskrevs i tidigare artikel av 

Frank och medarbetare (2009) om hur patienterna på en akutmottagning värderade innehållet i 

information som tilldelades och att det gav en känsla av kontroll. I Holmberg et al. (2013) och 

Larsson et al. (2011) framgick det också att patienterna kände sig väl förberedda för den 

fortsatta vården tack vare informationen patienterna erhållit från ambulanspersonalen. Enligt 
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Patientlagen (SFS, 2014:821) och RAS (2012) ska patienterna utifrån deras tidigare kunskap 

och behov få individanpassad informerade från hälso- och sjukvården.  

Om ingen anpassad information gavs skapades svårigheter för patienten att vara delaktig i 

besluten som togs, som exempelvis att kvarstanna i hemmet, med råd och information 

gällande egenvård. Ur ett vårdetiskt perspektiv har specialistsjuksköterskan inom 

ambulanssjukvård då en viktig roll vid omhändertagandet att kunna få patienten delaktig. 

Risken finns att patienten har mindre kunskap om sjukdomar vilket kan leda till att patienten 

hamnar i beroendeställning om inte delaktighet skapas. Hälso- och sjukvårdslagen betonar att 

vården ska bedrivas och utformas tillsammans med patienten i möjligaste mån (SFS, 

2017:30). Utifrån psykosociala behoven ska tydlig information ges till patienten för att hen 

ska känna sig trygg, säker och delaktig i besluten om att ta ansvar över sin egenvård (Muntlin 

& Jangland, 2020).   

Det framkommer i nuvarande studies resultat inom det relationella behovet när 

ambulanspersonalen hade hög kompetens och patienten var i fokus ledde detta till att 

patienterna upplevde ett bättre omhändertagande. Holmberg och medarbetare (2013) tog upp 

liknande resultat där patienter upplevde ett mer välkomnande omhändertagande om 

specialistsjuksköterskan hade hög utbildning, hög praktisk och teoretisk kompetens. I tidigare 

artiklarna av Johansson och medarbetare (2011) och Blomstedt, Nilsson och Johansson (2013) 

beskrivs patientens uppfattning av ambulanssjukvården i Sverige som god, där 

specialistsjuksköterskan inom ambulanssjukvården skattades högt av patienterna gällande 

dess kunskap, bemötande och vikten av att kunna bli sedd som en person under 

omhändertagandet. För att tillgodose patientens unika behov krävs det en god professionalism 

och kompetens. Feo et al. (2018) tydliggör också även detta inom de relationella behoven och 

RAS (2012) stärker detta i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom 

ambulanssjukvård hur omhändertagandet av sjuka och skadade ska tillämpas på ett säkert och 

systematiskt sätt grundat på vetenskaplig och beprövad erfarenhet. 

I nuvarande studies resultat inom de relationella vårdbehoven upplevde patienten 

ambulanspersonalen som inkompetenta när undersökning inte genomfördes eller deras 

bemötande var nonchalerande samt när ens symtom inte togs på allvar ansåg patienten att 

ambulanspersonalen var oempatisk. Detta påvisar att bemötande under omhändertagandet är 

av betydelse trots den pressade situationen patienten och ambulanspersonalen kan vara under 

vid akut skada eller sjukdom. I längden utifrån ett samhällsperspektiv kan detta innebära 

sämre patientföljsamhet, då patienten direkt från början av vårdkedjan blir dåligt 
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omhändertagen. Sämre patientföljsamhet kan i sin tur leda till att patienten inte följer sin 

egenvård som krävs för att patienten ska tillfriskna. Ur ett patientperspektiv kan detta 

innebära mer vårdlidande.  

Syftet med studien var att studera patientens tre grundläggande vårdbehov i 

omhändertagandet. I sammanställningen av nuvarande studies resultat framkom alla tre delar i 

arbetet. Underkategorierna användes som ett stöd i att kunna koda resultatet. Alla 

underkategorier uppkom inte i artiklarna och kom således inte med i sammanställningen. 

Författarna anser trots detta att de uteblivna delarna av underkategorierna ingår och kan 

härledas i de befintliga underkategorierna i resultat och därav inte påverkar studiens resultat.  

Den klinisk relevansen av den nuvarande studie är att den kan bidra till att 

specialistsjuksköterskan får en inblick i vad patienterna anser är viktigt i gällande dess 

grundläggande vårdbehov i samband med omhändertagandet från specialistsjuksköterskan i 

ambulanssjukvård vid akut skada eller sjukdom. Vidare kan det bidra till att 

ambulansverksamheten och specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning mot 

ambulanssjukvård lyfter och diskuterar patienternas omhändertagande riktad mot patienternas 

vårdbehov och upplevelser under utbildningarna.  

4.3. Metoddiskussion 

4.3.1. Design 

En empirisk studie skulle kunna användas för att belysa patientens upplevelse av fenomenet. 

Däremot skulle den inte kunna användas för att belysa nuvarande kunskapsläget på samma 

sätt som en litteraturstudie (Rosén, 2017). Begränsningen med att använda sig av en 

litteraturstudie är att det inte ger en helt komplett bild av valt forskningsområde eftersom 

vissa studier aldrig publiceras eller återfinns i databaserna.  

4.3.2. Sökstrategi 

PubMed och CINAHL användes som sökbaser. Flera databaser skulle med fördel kunnat 

användas för att öka möjligheten till att finna relevanta artiklar och öka trovärdigheten i 

nuvarande studie. På grund av tidsbegränsningen valde däremot författarna att enbart använda 

sig av de två databaserna för att skapa tid för analys av datamaterialet. Rosén (2017) menar att 

stöd från bibliotekarie vid sökning i databaserna stärker studiens sensitivitet och specificitet 

av att kunna finna väsentliga sökord och artiklar som är relevanta för litteraturstudiens syfte.  

Inklusionskriterie för litteraturstudien var att artiklar skulle vara peer reviewed granskade, 

detta för att stärka trovärdigheten i resultatet (Henricson, 2017). De övriga 
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inklusionskriterierna ansågs vara relevanta utifrån att syftet med litteraturstudien var att 

belysa patienternas upplevelse av specialistsjuksköterskans omhändertagande inom 

ambulanssjukvård. Detta kunde författarna finna i kvalitativa studier. Att språket enbart 

valdes till engelska kan anses som en begränsning och påverkar att artiklar som är skrivna på 

svenska inte är med vilket kan begränsa giltigheten av resultaten i ett internationellt 

perspektiv. Författarna planerade initialt att enbart inkludera tio år gamla artiklar. Då 

mängden vetenskapliga artiklar med patientperspektiv var få blev författarna tvungna att öka 

årtalet till 2000. Detta kan påverka resultatet med att äldsta artikeln är från 2005 och hur 

förändringar inom ambulansvården har ändrats sedan dess. 

 

4.3.3. Bearbetning och analys 

Vid genomgång av artiklarnas kvalitetsresultat var det tre artiklar som tilldelades olika 

kvalitetsnivå, detta på grund av olika kunskaper gällande de kvalitativa metoderna. I 

artiklarna som fick medelhög kvalitet kunde brister identifierades under urval, analys och i 

ena artikeln under resultat. Genom att brister finns i de inkluderade artiklarna och otydligheter 

i hur resultatet sammanställdes kan detta påverka trovärdigheten i nuvarande studies resultat. 

Nackdelen med kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar enligt SBU (2014) är att det är upp 

till författaren själv och dess förkunskaper att avgöra kvaliteten på studien utifrån en 

checklista och av olik förståelse mellan författarna kan graden i kvalitetsgranskningen skiljas 

åt (SBU, 2014). Därför granskade författarna artiklarna oberoende av varandra, för att sedan 

diskutera tillsammans. Detta för att stärka kvalitetsgranskningen och minska riskerna för bias. 

Då antalet artiklar med medelhög kvalitet är få anser författarna att de inte kan ha sådan stor 

påverkan på resultatet. Vidare inkluderades endast medelhöga eller hög kvalitet på artiklarna, 

enligt Henricson (2017) och Rosén (2017) stärkts då resultatets tillförlitlighet och ökar 

studiens validitet.  

Att använda en deduktiv ansats med Fundamental of Care som teoretiskt ramverk i studien 

skapades en struktur som kunde följas genom hela studiens process från bakgrund till 

diskussionen (Henricson & Billhult, 2017). Vidare kunde fenomenet i artiklarna lättare 

sorteras ut för att besvara syftet. Nackdelen med deduktiv ansats är att analysen blir låst inom 

det teoretiska ramverket och fenomenet kan inte studeras lika fritt eller lyftas på ett tydligt sätt 

(Priebe & Landström 2017). Svårigheter att använda Fundamentals of Care mellersta 

dimension som ramverk var att den inte använts inom ambulanssjukvården i större 

utsträckning utan är mer inriktad mot sjuksköterskor och patienter på sjukhuset. Vilket gjort 
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att den inte var heltäckande vid analysen och kodningen av artiklarna mot respektive 

underkategori. Detta skapades en tanke om ramverket verkligen var det mest lämpliga att 

använda i nuvarande studie. Författarna av nuvarande studie anser trots detta att delar av 

ramverket går att applicera under omhändertagandet av akut skada och sjukdom hos patienten 

inom ambulanssjukvård.  

Några av artiklarna innehöll både patienters, personalens och närståendes perspektiv, trots 

detta och en tydlighet i artiklarna var det enkelt att urskilja vem som sagt vad och därav kunde 

författarna vid analysen enkelt plocka ut textstycken och citat som svarade mot nuvarande 

studies syfte. Bekräftelsebarheten kunde därmed också stärkas med hjälp av att utomstående 

personer granskat studien för att bibehålla neutral tolkning och citat från originalartikeln 

presenteras i resultatet. För öka trovärdigheten har studiens process, metod, och resultat 

beskrivits så tydligt och öppet för att ge läsaren en möjlighet att bedöma om resultatet är 

relevant till andra situationer. 

Båda författarna har tidigare erfarenheter från att arbeta inom ambulanssjukvård och har en 

förförståelse för omhändertagande. För att minska förförståelsen i analysprocessen 

diskuterades förförståelsen under hela analysens process för att minska påverkan på 

resultatbeskrivningen.  

Genom att litteraturstudiens inkluderade artiklar uppfyller god forskningssed och etiska 

principer ökar litteraturstudiens pålitlighet (Vetenskapsrådet, 2017). En artikel behövde ej ha 

etisk godkännande utifrån landets lagstiftning, men alla deltagande hade givit informell 

godkännande att delta. 

 

4.4. Slutsats 

Patientens upplevelse av specialistsjuksköterskans omhändertagande inom ambulanssjukvård 

vid akut skada eller sjukdom utifrån patientens grundläggande vårdbehov framkom alla tre 

delar från mellersta dimensionen fysiska, psykosociala och relationella i omhändertagandet. 

Där patienten lade av vikt inom fysiska behovet var smärtlindring, mobilisering och att känna 

fysiskt välbefinnande samt trygghet. Att få information, vara involverad och delaktig i sin 

egen vård inom psykosociala behoven stärkte patienternas känsla av självkontroll, samtidigt 

som att misstro mot skada eller sjukdom ledde till att patienten inte upplevde sig respekterad. 

När ambulansens anlände skapades ett lugn och förhoppning hos patienten. Inom relationella 

upplevde patienterna att kompetens och empati var viktigt i omhändertagandet från 

specialistsjuksköterskan.  
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Flera empiriska studier behövs för att kunna djupare belysa patienters upplevelse i 

omhändertagande från ambulanssjukvården. Detta för att kunna förbättra och utveckla 

omhändertagandet i framtiden.  

Självständighetsdeklaration 

Ulrika Männikkö och Patrik Elb har i lika stor omfattning bidragit till alla delar i denna 

uppsats. 
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6. BILAGA I  

Tabell I med sökstrategi av antal lästa och utvalda artiklar via CINAHL. 

Sökning Sökord Antal träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Kvalitetsgranskade Inkluderade 

artiklar 

1. 

210210 

CINAHL 

Prehospital 

emergency care 

AND Patients 

Experience 

AND 

Qualitative 

study  

82                           

  

 82 15  9  7 

2. 

210217 

CINAHL 

Prehospital care 

AND 

Patient 

experience  

591   591    32  4*  4 

* Genom att författarna tog bort qualitative study, hittades ytterligare 4 artiklar utöver de 

ovanstående 9 som inkluderades.  
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Tabell II med sökstrategi av antal lästa och utvalda artiklar via PubMed 210217 

Sökning Sökord  Antal Träffar  

Lästa 

titlar 

 Lästa 

abstrakt  

Kvalitetsgranskade  Inkluderade 

artiklar  

1. Illness OR critical 

illness OR Wounds 

and injuries OR 

transportation of 

patients [Mesh] 

964,011       

  

 2. illness OR critical 

illness OR wounds 

AND injur* OR 

patient 

transportation 

[Title/Abstract] 

272,624       

  

 3. 1 or 2 1,198,047       

  

 4. emergency medical 

service OR 

ambulance OR 

prehospital 

emergency care 

[MeSH Terms] 

146,086                  

  

      

  

 5. emergency medical 

service OR 

ambulance OR 

prehospital 

emergency care 

[Title/Abstract] 

12,708       

  

 6. 4 or 5 150,592                  

  

      

  

 7. "Patient experience" 

OR "Patient 

perspective" OR 

"Patient perception" 

OR "Patient 

attitude" 

[Title/Abstract] 

11,473 

  

  

  

      

  

 8 3 and 6 and 7 54 54 11** 2 2 

** En artikel valdes bort då det var en dubblett som redan inkluderas från en tidigare sökning. 

 



 
 

 

Tabell III med manuell sökning i CINAHL 210324 med stöd från CINAHL headings. 

Sökning Sökord  Antal 

träffar  

Lästa 

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Inkluderade  

1 prehospital care OR emergency medical 

services OR ambulance   

43,134 
   

2 patient OR patient experience OR patient 

perspective OR patient attitudes OR patient 

view 

1,787,227 
   

3 wounds and injuries OR acute disease OR 

illness OR critical illness   

363,277 
   

4 1+2+3 4,473 
   

5 qualitative research OR qualitative study  165,157 
   

6 4+5 141 141  13 ***  0 

 
*** Tre stycken artiklar var redan inkluderade från tidigare sökningar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA II 
Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelse 
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BILAGA III 
En översiktstabell över dem inkluderade artiklarna i resultatet. 

Författare 

År 

Land  

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet 

Ahl, C. & 

Nyström, M. 

(2012).  

Sverige 

To handle the 

unexpected: The 

meaning of caring in the 

pre-hospital emergency 

care. 

Syftet var att tolka och 

förklara erfarenheter av 

vård i den prehospitala 

miljön som inte 

definierades som trauma 

eller livshot 

Kvalitativ metod med 

Semistrukturerad intervju. 

Analys:  Inspiration från 

Hermeneutisk analys enligt 

Gadamers hermeneutiska 

filosofi & empirisk metod. 

Totalt 20 patienter deltog. Resultatet visar att första mötet 

med ambulanspersonalen är 

viktigt och har en betydelse för 

hur patienterna upplever den 

prehospitala vården. Vidare 

visar det att allmänheten inte 

vet att ambulansen kan göra 

mer än att bara transportera 

patienterna till sjukhuset. 

Genom att ringa ambulansen så 

ringer man efter avancerad 

vård. Övergripande hade 

patienterna positiva 

erfarenheter av den prehospitala 

vården.  

Hög 

Ahlenius, M., 

Lindström, V. 

& Vicente, V. 

(2017). 

Sverige 

Patients’ experience of 

being badly treated in 

the ambulance service: 

A qualitative study of 

deviation reports in 

Sweden. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Syftet med studien var att 

få en djupare förståelse 

över de faktorer som 

ligger bakom patientens 

upplevelse av olämlig 

vård och behandling eller 

personalens attityder 

under kontakten med den 

prehospitala 

ambulanssjukvården.  

Kvalitativ innehållsanalys 

utifrån Elo & Kyngäs ramverk 

från avvikelserapporter & 

klagomål från patienter. 

Från 32 stycken 

rapporter.  

Resultatet visar att patienter i 

denna studie som lider av akut 

sjukdom blir sårbara och fick 

uppleva dåligt bemötande och 

behandling av 

ambulanspersonalen. Deras 

upplevelse ledde till 

vårdlidande. Syftet med studien 

var att uppmärksamma 

patienternas upplevelse av 

ambulanspersonalen för att 

sedan kunna förbättra vården 

och standarden. 

Medel 

 

På grund av: inget 

tydligt urval. 



 
 

Aléx, J., 

Lundgren, P., 

Henriksson, O. 

& Saveman, I.-

B. (2013) 

Sverige 

Being cold when 

injured in a cold 

environment: Patients´ 

experiences. 

Syfte att utforska 

patienters upplevelse av 

att bli kall vid skada i ett 

kalla miljöer.  

Kvalitativ ostrukturerad 

intervjustudie. Efter att ingått 

i en interventionsstudie. 

Analys genom en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Totalt 20 patienter deltog  Resultatet framkom två 

huvudteman med 

underkategorier.  

Utstå lidande som beskrev 

patienters kamp mot kylen. 

Känsla av att frysa och uppleva 

smärta. Smärtan kunde 

upplevas värre initialt än att 

frysa. Andra temat lindring av 

lidande framkommer vid 

omhändertagande känslan av 

trygghet, hur kompetensen av 

ambulanspersonalen skapade 

ett lugn som kunde hjälpa mot 

smärtan. Att bli varm var en 

viktig behandling för patienten 

och förbättrade upplevelsen av 

omhändertagandet. 

Hög 

Aronsson, 

Björkdahl & 

Wireklint 

Sundström. 

(2014).  

Sverige 

Prehospital emergency 

care for patients with 

suspected hip fracture 

after falling - older 

patients´ experiences. 

Beskriva och förklara 

äldre patienters upplevda 

erfarenhet av den 

prehospitala 

ambulanssjukvården in 

ärenden av misstänkta 

höftfrakturer efter fall.  

Kvalitativ ostrukturerad 

intervjustudie utifrån 

fenomenologisk epistemologi 

och Husserl’s teori. 

Analys genom finna 

betydelser.  

Tio patienter I resultatet framkom fenomen 

att känna lycka av att bli 

räddad. Olika känslor framkom 

med oro av situation eller 

behandlingen. Behandling 

kunde upplevas som 

hälsofrämjande, dock också 

skadligt. Patienter hade ofta 

svårt att komma ihåg händelse 

och behövde fråga om 

händelsen till 

ambulanspersonalen.   

Hög 

Doohan, I. & 

Saveman, B. 

(2014). Sverige 

Need for compassion in 

prehospital and 

emergency care: A 

qualitative study on bus 

crash survivors 

experience. 

Syfte att undersöka 

överlevares erfarenhet 

efter en större 

bussolycka. 

Deskriptiv kvalitativ design. 

Telefonintervjuer med 

semistrukturerade metod. 

Analys med kvalitativ 

innehållsanalys.  

54 deltagare I den prehospitala fasen 

upplevde patienter obehag kyla 

och rädsla. På sjukhuset 

upplevde patienterna avsaknad 

av medkänsla och stöd. 

Hög 
 
Artikeln presenterar 

inget relevant 

resultat utifrån 

ambulansens 

omhändertagande. 

Därav exkluderades 

artikeln från 

resultatet 
 



 
 

Elmqvist, C., 

Fridlund, B. & 

Ekebergh, M. 

(2008). 

Sverige 

More than medical 

treatment: The patient's 

first encounter with 

prehospital emergency 

care. 

Beskriva och förstå 

patientens första möte 

med den prehospitala 

ambulanssjukvården som 

upplevts av patienten och 

de första personerna på 

plats som kan bidra med 

första hjälpen. 

Kvalitativ metod. 

Ostrukturerade intervjuer med 

öppnande och avslutande 

frågor.   

18 deltagare: fyra 

patienter, en anhörig, två 

brandmän, åtta poliser & 

tre ambulanspersonal 

Första mötet med den 

prehospitala 

ambulanssjukvården kan 

upplevas som overklig och 

kaotisk för patienterna. Att 

ambulanspersonalen är 

närvarande via verbal och icke 

verbal kommunikation kan ge 

patienten en trygghet & 

kontroll över situationen samt 

hopp om livet. 

Hög 

Franzén, C., 

Björnstig, U. & 

Jansson, L. 

(2006).  

Sverige 

Injured in traffic: 

Experiences of care and 

rehabilitation. 

Beskriva den skadades 

individs upplevelse av 

den prehospitala vården 

och sjukhusvården samt 

efterföljande 

rehabilitering 

Ostrukturerade intervjuer. 
Analys genom kvalitativ 

innehållsanalysmetod.  

nio patienter Det verkar vara viktigt för 

patienterna att vård och 

behandling är individuellt 

anpassade utifrån patientens 

behov. Så att patienterna kan 

anpassa sig till skadan och 

situationen. 

Hög 

Iqbal, M., 

Spaight, P. A. 

& Siriwardena, 

A.N. (2012).  

England 

Patients' and emergency 

clinicians' perceptions 

of improving pre-

hospital pain 

management: a 

qualitative study. 

Frågeställningar: (1)Vad 

är attityder, övertygelser, 

förväntningar och 

bekymmer av patienter 

och akutvårdspersonal i 

relation till prehospital 

hantering av smärta? 

(2)Vad bidrar till optimal 

smärthantering i 

prehospital miljö utifrån 

patient, vårdare och 

systemperspektiv? (3) 

Vad är hinder och 

lättnader för optimal 

smärtlindring i den 

prehospitala miljön 

utifrån patient, vårdare 

och systemperspektiv?  

Kvalitativ design utifrån 

fenomenologisk ansats. 

Individuell och grupp 

intervjustudie utifrån piloted 

topic guides. 

Analys via tematisk 

innehållsanalys genom 

kvalitativ 

innehållsanalysdataprogram 

MAXQDA.    

Deltagare  

17 patienter. 

38 vårdare (Blandad 

arbetskategori).  

Det framkom att patienter och 

vårdarbetare förväntade sig 

smärtbehandling påbörjats 

redan i ambulansen. Men 

smärtlindrings behandling 

vägran och otillräcklig 

smärtlindring förekom. 

Användning av verbal 

smärtskattning användes oftast, 

men vårdares uppfattning av 

skattningen bortsågs. Morfin 

och Entonox var vanligast 

smärtlindrings alternativ. 

Uppmuntran, immobilisering 

och komfort användes som 

alternativ till smärtlindring. 

Hög 



 
 

Ivarsson, B., 

Hommel, A., 

Sandberg, M., 

Sjöstrand, D. & 

Johansson, A. 

(2018).  

Sverige 

The experiences of pre- 

and in-hospital care in 

patients with hip 

fractures: A study based 

on Critical incidents. 

Belysa patienternas 

upplevda situationer med 

höftfraktur inom den 

prehospitala vården och 

inne på sjukhuset. 

Kvalitativ metod utförd enligt 

kritisk incidentteknik (CIT). 

Systematiskt induktiv. 

14 patienter Den prehospitala delen 

upplevde patienterna som 

positiv och professionell. 

Smärtupplevelser hade en 

negativ effekt på patienternas 

välbefinnande. Vidare upplevde 

dom sig delaktiga i alla 

aspekter av sin vård både 

prehospitalt och på sjukhuset. 

Hög 

Melby, V. & 

Ryan, A. 

(2005).  

England 

Caring for older people 

in prehospital 

emergency care: can 

nurses make a 

difference?  

Utforska äldre människor 

erfarenheter & 

upplevelser av den 

prehospitala 

ambulanssjukvården och 

identifiera nackdelar och 

fördelar med 

sjuksköterskeledd 

ambulanssjukvård. 

Kvalitativ metod. 

Multi-metoddesign. 

Kombination av 

halvstrukturerade individuella 

och fokusgruppsintervjuer 

24 deltagare. fyra 

ambulanssjukvårdare, 5 

ambulanssjuksköterskor, 

4 studenter & 11 äldre 

människor 

Mer utbildning, träning och 

kunskap behövs hos 

ambulanspersonalen för att 

kunna se till dem äldre 

människors behov samt 

ambulanspersonalens attityder. 

Medel 

 

På grund av: 

Dataanalysen inte 

djupgående 

beskrivet. Resultatet 

inte helt tydligt 

beskrivet.  

Ottosen, C. I., 

Steinmetz, J., 

Haslund 

Larsen, M., 

Baekgaard, J. S. 

& Rasmussen, 

L. S. (2019).  

Danmark 

Patient experience of 

spinal immobilisation 

after trauma. 

Syftet var att utvärdera 

patienternas upplevelse 

av spinal 

rörelsebegränsning efter 

trauma 

Kvalitativ metod med 

halvstrukturerade intervjuer. 

50 patienter. Resultatet visade att hälften av 

patienterna hade inget minne av 

immobiliseringen. Vissa 

patienter upplevde 

immobiliseringen som 

obehaglig och andra som en 

känsla av skydd. 

Medel 

 

På grund av: 

Beskrivningen av 

datainsamling och 

analysmättnad är 

inte fullständigt 

beskrivet. 

Pécula-

Carrasco et al. 

(2020). 

Spanien 

Feeling safe or unsafe in 

prehospital emergency 

care: A qualitative study 

of the experiences of 

patients, carers and 

healthcare professionals 

Öka förståelse om känsla 

av trygghet hos patienter 

som transporteras till 

sjukhus. 

Kvalitativ forskningsdesign 

med intervjustudie med 

fokusgrupper. Analys genom 

kvalitativ innehållsanalys  

Totalt 65 deltagare. 29 

patienter, 20 sjukvårdare 

16 legitimerad 

sjukvårdspersonal 

(sjuksköterskor & läkare) 

Trygghet upplevde patienterna 

när personalen uppvisade hög 

kompetens, teamarbete, 

tekniskt kunniga. Kunna bidra 

med fyllig information och 

kommunicera med patienten. 

Trygghet upplevdes negativt 

vid transport när sirener och 

hastighetsförändringar.  

Hög 



 
 

Rantala, A., 

Ekwall, A. & 

Forsberg, A. 

(2016).  

Sverige 

The meaning of being 

triaged to non-

emergency ambulance 

care as experienced by 

patients. 

Att utforska den 

subjektiva betydelsen av 

icke akut 

ambulanssjukvård bland 

patienter som triageras 

till annan vårdnivå än 

akutmottagningen 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tillvägagångssätt. Intervjuer 

med öppna frågor. 
Analys via Fenomenologisk 

hermeneutisk ansats utifrån 

Lindseth och Norberg.  

12 patienter. Patienterna upplevde viktiga 

aspekter som att lyssnas till, tas 

på allvar var av betydelse. De 

fick dem att känna sig 

kompetenta. Likaså att vara 

delaktiga i beslutprocessen var 

av betydelse. Att inte tas på 

allvar ledde till att patienterna 

kände ett intrång i dess 

personliga autonomi. 

Hög 

Rock, J,M., et 

al. (2020). USA 
The Bolivian trauma 

patient’s experience: A 

qualitative needs 

assessment. 

Studiens syfte var att 

undersöka traumavården i 

Bolivia och patienters 

perspektiv ifråga att 

avgöra hinder och 

förbättringar av vård.  

Kvalitativ forskningsdesign 

med semistrukturerade 

intervjuer. Analys 

innehållsanalys via Dedoose 

software. 

 

15 deltagare Patienterna hade erhållit 

ortopediska skador. 12 patienter 

uttryckte att de inte kunde 

numret för att få en ambulans. 

Patienterna ansåg sig inte lita 

på kompetensen hos 

ambulanspersonalen. Två 

tredjedelar av patienterna 

transporterades utan ambulans. 

Patienterna gav positiv respons 

på sjukvården på sjukhuset. 

Hög 
 
Innehåller ingen 

relevant information 

som passar vårt 

syfte. Artikel 

exkluderades från 

resultatet. 
 

Togher, F.J,. 

Davy, Z, & 

Siriwardena, 

A.N. (2012) 

England 

Patients´ and ambulance 

service 

clinicians´experiences 

of prehospital care for 

acute myocardial 

infarction and stroke: a 

qualitative study 

Undersöka upplevelsen 

från patienter som använt 

sig av ambulansen vid 

akut myokardiell infarkt 

och stroke, och 

ambulanspersonal 

behandlingsrutiner. 

Kvalitativ forskningsdesign, 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys genom tematiskt 

nätverk via NVivo 8  

22 patient deltagare, 

17 ambulanspersonal 

Patienter ansåg att 

kommunikation, behandling, 

professionalism, information, 

uppmuntran och ett 

helhetsperspektiv mot patienten 

förbättrade den prehospitala 

vården.   

 Hög 

Togher, F.J., 

O´Cathain, A., 

Phung, V.-H., 

Turner, J. & 

Siriwardena. A. 

N. (2014).  

England 

Reassurance as a key 

outcome valued by 

emergency ambulance 

service users: a 

qualitative interview 

study.  

Hur användare värderar 

sin upplevelse av 

ambulansvård.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerad 

intervjustudie. 

Analys femstegsmetod via 

Nvivo 8  

22 patient deltagare 

8 närstående 

Deltagarna hade olika 

upplevelser av ambulans 

omhändertagandet. Många 

patienter initialt upplevde 

ångest och oro. Det som 

förbättrade var uppmuntran från 

ambulansen. God 

kommunikation, 

professionalism och snabb 

ambulansrespons.  

Hög 



 
 

van Doorn et al. 

(2021). 

Nederländerna 

 

 

 

 

 

 

  

The experience of non-

conveyance following 

emergency medical 

service triage from the 

perspective and their 

relatives: A qualitative 

study  

Få insikt på patienters 

och närståendes 

upplevelse som påkallat 

akut ambulans hjälp, som 

slutat med icke transport 

och mål att bra 

uppföljande vård i 

hemmet.  

Kvalitativ forskningsstudie, 

induktiv semistrukturerad 

intervjustudie. Analys genom 

tematisk analys utifrån sex fas 

modell av Braun och Clarke. 

Totalt 22 deltagare 

15 patienter 

7 närstående.   

Patienter upplevde beslutat att 

kvarstanna i hemmet än att åka 

till sjukhus när kompetensen 

hos ambulanspersonalen var 

bra. Kommunikation, empati 

och känna sig involverad i 

beslutsfattning stärker 

upplevelsen av god 

omhändertagande hos 

ambulanspersonalen. 

 Hög 

Vicente, V., 

Castren, M., 

Sjöstrand, F. & 

Wireklint 

Sundström, B. 

(2013).  

Sverige 

Elderly patients’ 

participation in 

emergency medical 

services when offered 

an alternative care 

pathway. 

Syfte att beskriva 

patienters levda 

erfarenhet att medverka i 

val av annan vårdnivå när 

man blivit erbjuden 

annan hänvisning väg av 

ambulans. Där patientens 

vårdbehov tillåter det.  

Kvalitativ utifrån 

fenomenologisk epistemologi 

och livsvärld perspektiv. Med 

en RLR ansats. 

Semistrukturerad 

intervjustudie.Analys via RLR 

ansats    

 11 deltagare. Äldre har en tendens att vänta 

längre innan kontakt med 

sjukvård vilket tog på krafterna. 

Patienterna upplevde 

ambulansen omhändertagandet 

positivt när transporten gick 

fort. Blev behandlade som en 

person. Var professionell och 

kompetent. Samt att få vara 

delaktig i vårdval  

 Hög 
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