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Sammanfattning    

Psykiatriambulansen tillkallas när en person har psykiskt illabefinnande eller vid hot om 
suicid. Sjuksköterskorna som arbetar i psykiatriambulansen är alltid två stycken, en 
psykiatrisköterska och en ambulanssjuksköterska alternativt en grundutbildad 
sjuksköterska. Innan resursen inrättades fick ambulansverksamheten eller polisen ta 
hand om dessa larm. Vid psykisk ohälsa behövs kunskaper och erfarenhet om akut 
omhändertagande av personer med psykisk ohälsa. Mötet med patienterna skall 
utmynna i ett vårdande och ge patienterna en bättre hälsa. Sjuksköterskorna behöver 
förstå patientens situation och inse innebörden av ett livsvärldsperspektiv.  Tidigare 
forskning om ambulanssjukvård visar att bemötandet vid akut sjukdom är betydande för 
patienterna. Det har även visat sig att många av de patienter som träffade 
psykiatriambulansen kunde få hjälp på plats och inte behövde åka vidare till sjukhus 
vilket bidragit till en hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård. Syftet med studien 
var att undersöka specialistsjuksköterskors och sjuksköterskor upplevelser av att vara 
först på plats – vid akutlarm i psykiatriambulansen.  Kvalitativ metod med induktiv 
ansats har använts då sjuksköterskors upplevelser efterfrågades. Sju sjuksköterskor 
inom psykiatriambulansen intervjuades. Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier 
och tolv underkategorier Huvudkategorierna är sjuksköterskans yrkesroll, 
sjuksköterskans förberedelse, det akuta mötet och anhörigstöd. Resultatet visade att 
sjuksköterskorna i psykiatriambulansen upplevde egna känslor i det akuta mötet men 
som de lade åt sidan för stunden för att behålla sitt lugn. Vidare visade det sig att 
sjuksköterskorna i psykiatriambulansen alltid fokuserade på patientens behov och 
försökte bibehålla sin professionalitet oavsett vad som hände runtomkring. Resultatet 
visade också att de alltid hade ett säkerhetsmedvetande med sig i mötet med patienter, 
samt att de ansåg att möta barn och ungdomar med psykisk ohälsa var svårt. 
Sjuksköterskorna upplevde att de fick fysiologiska reaktioner när de åkte på vissa typer 
av larm och att de ibland kunde uppleva känslor av maktlöshet i mötet med anhöriga. 

Nyckelord: Psykiatriambulans, psykisk ohälsa, vårdande samtal, ambulanssjukvård, 
sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska 
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FÖRORD 
Vi vill rikta ett stort tack till intervjupersonerna vilka arbetar i psykiatriambulansen och 
som träffat oss och ställt upp på intervjuer. Ni har delat med er av era erfarenheter och 
upplevelser. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Annika Billhult Karlsson som stöttat, uppmuntrat och 
kommit med råd till vår uppsats.  
 
Slutligen vill vi även tacka våra nära och kära som stått ut med alla sena kvällar under 
arbetets gång, som fått ordna vardagen hemma under tiden vi pluggat och som lyssnat 
och stöttat oss!  
 
Tack! 
Minna Backman och Jenny Borgesand  
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INLEDNING 
Inom ambulanssjukvård och polis möter personalen ofta individer med psykisk ohälsa. I 
Göteborg och Stockholm har en särskild enhet inom det akuta omhändertagandet av 
personer med psykisk ohälsa inrättats. Psykiatriambulansen är först på plats när någon 
har psykiskt illabefinnande eller hot om suicid. I Stockholm benämns 
psykiatriambulansen som PAM (Psykiatrisk akut mobilitet) och i Göteborg är 
benämningen PPR (Prehospital psykiatrisk resurs).  De sjuksköterskor som arbetar inom 
psykiatriambulansen möter personer i ett akut och ofta svårt läge i livet. Det första 
mötet med en person med psykisk ohälsa eller vid hot om suicid kan vara både 
dramatiskt och omvälvande för blåljuspersonal. Sjuksköterskan kan hamna i oväntade 
situationer och möta patienter som drabbats av komplexa psykiska besvär, hot om suicid 
eller fullbordat suicid.  
 
 
BAKGRUND 

Specialistsjuksköterskans och sjuksköterskans roll och kompetens 
Enligt den Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014)  skall en 
specialistutbildad sjuksköterska inom psykiatri arbeta utefter vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt ha sin grund i synsättet inom vårdvetenskap. Sjuksköterskan skall också 
kunna hantera de situationer som skulle kunna leda till en skada på patienten eller andra, 
samt att förebygga att dessa situationer uppstår. Psykiatrissjuksköterskans kompetens är 
användbar i kriminalvården, primärvården, äldreomsorgen, skolhälsan och annan 
verksamhet där kunskaper inom psykisk ohälsa främjar vården. 
 
Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans roll enligt riksföreningen för 
ambulanssjuksköterskor (2012) innebär att självständigt kunna bedöma 
sjukdomstillstånd och ta ansvar för ibland kaotiska situationer de kan hamna i. De har 
begränsade resurser med sig ut på larm, men ansvarar över att patienten får en god 
omvårdnad. 
 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskan omvårdnad som sin 
specifika kompetens och skall medverka för att patienters omvårdnad utförs med 
respekt för den enskildes behov, värdighet och respekt för självbestämmande. 
 

Psykiatriambulans 
Projektet PPR (prehospital psykiatrisk resurs) startades i Göteborg år 2015 som ett 
samarbete mellan psykiatriakuten på Östra sjukhuset och ambulanssjukvården på 
Sahlgrenska Universitetssjukhus med syftet att förbättra omhändertagandet vid psykisk-
ohälsa hos olika individer (Hjelm 2017). PPR-enheten är en bedömningsbil som 
bemannas med en specialistsjuksköterska inom psykiatrin och en 
specialistsjuksköterska inom ambulansverksamheten, alternativt en grundutbildad 
sjuksköterska. De får sina uppdrag via larmcentralen där bedömningen uppges vara av 
psykiatrisk karaktär (Sarajärvi 2016). Syftet med PPR-enheten är bland annat att åka till 
personer som drabbats av ångest eller självmordstankar, de bistår även och har ett bra 
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samarbete med polis som ofta stöter på personer med psykisk ohälsa ute i samhället. 
Bedömningsbilen bemannas varje dag mellan kl. 17.00 - 02.00 (Hjelm 2017).  
 
Våren 2015 startade också PAM (Psykiatrisk akut mobilitet) sin verksamhet i 
Stockholm. Huvuduppgiften för PAM är att åka på larm där människor som har 
allvarliga psykiska bekymmer skall få hjälp och för att finnas till för människor med 
allvarlig risk för suicid. Efter ett år kunde man se att en tredjedel av alla patienter som 
träffade psykiatriambulansen kunde stanna i hemmet utan att någon annan vårdinstans 
eller myndighet behövde kopplas in. I vissa fall inrättades någon slags planering för 
uppföljning.  Totalt 1036 enskilda individer var i kontakt med psykiatriambulansen 
under deras första verksamhetsår i Stockholm och många av patienterna hade kontakt 
med dem flera gånger (Bouveng, Bengtsson & Carlborg 2016). PAM ser ut som en 
vanlig ambulans men har ingen brits inuti utan bara stolar att sitta på (Ritz 2016). En 
studie som gjordes ett år efter att psykiatriambulansen (PAM) startade, visade att 
psykiatriambulansen är mycket viktig. Tidigare var det polisen som svarade på larm om 
personer med psykisk ohälsa som suicid eller kriser och körde dessa personer till 
psykiatrisk akutmottagning (Bouveng, Bengtsson & Carlborg 2016). 
Psykiatriambulanser finns i fler länder än i Sverige. I norska Bergen finns en 
psykiatriambulans som åker på cirka 80-90 körningar om psykisk ohälsa varje månad. 
Psykiatriambulanser är viktiga i samhället och bidrar till att jämställa psykisk ohälsa 
med somatisk sjukdom (VG forbruker 2006). 
 
Det vårdande mötet 
Ett möte mellan patient och vårdpersonal är ett vårdande möte när patientens 
hälsoprocesser främjas av mötet. Det är vårdarens ansvar att mötet utmynnar i ett 
vårdande för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, s. 192).   

Ambulanspersonal upplever att mötet med patienter och personer som har en 
anknytning till patienten är ett personligt möte, samtidigt som det ingår i deras yrkesroll 
och att mötet ofta kan ske i en utmanande miljö (Holmberg, Wahlberg, Fagerberg & 
Forslund 2015). Patienter som varit i kontakt med ambulanssjukvården upplevde att de 
överlämnade sig till att vara beroende av en annan och litade på ambulanspersonalen för 
att de helt enkelt var tvungna till det på grund av situationen (Holmberg, Forslund, 
Wahlberg & Fagerberg 2013). Vårdaren har en förankring i sin kunskap och också 
ställning i sitt yrke som bör användas till att vårda. Det vårdande mötet skall leda 
patienten vidare till bättre hälsa och mötet sker mellan patienten och vårdaren (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 185-186).  Att som sjuksköterska lyssna öppet och följsamt till vad 
patienten har att berätta och ställa fördjupande följdfrågor kan ge upphov till tankar och 
kraft hos patienten som han eller hon inte visste att hen hade (Ibid, s. 203).  

Livsvärld  

Vårdvetenskapen har ett livsvärldsperspektiv som alltid skall präglas av öppenhet och 
följsamhet. Det innebär att försöka möta patienten där hen är, att lägga den egna 
förförståelsen åt sidan och att försöka se just den individens unika egenskaper. 
Livsvärlden är den värld som individen lever och vistas i, den delas med andra, men 
samtidigt är varje livsvärld unik. Den egna livsvärlden är bara individens, dock delas 
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den med alla andra. Hur den andres livsvärld upplevs kan aldrig till fullo tolkas eller 
förstås av någon annan. Livsvärlden har en egen grund och det är kroppen. Kroppen 
existerar i livsvärlden och det är genom den världen erfars.  Sjukdom påverkar 
livsvärlden på ett eller annat sätt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154-
156).  Ambulanspersonal arbetar alltid med patientens bästa i åtanke och använder sin 
person till att förstå och skapa relationer till patienterna (Holmberg, Forslund, Wahlberg 
& Fagerberg 2013). Livsvärldsperspektivet handlar om att försöka få en djupare 
förståelse för patientens syn på världen och vilka förutsättningar som den unika 
individen har för att kunna gå vidare i sina hälsoprocesser (Dahlberg 2014, ss. 53-55). 
Barrientos och Holmberg (2018) betonar vikten av att ambulanspersonal försöker förstå 
patientens livsvärld och ta den i beaktande när de gör sin bedömning av 
omvårdnadsåtgärder.  

Psykisk ohälsa 
Begreppet psykisk ohälsa definieras av Socialstyrelsen (2016) som ”ett sammanfattande 
begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet, och 
mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos”. Dahlström 
(2014, ss. 5-9) menar att psykisk ohälsa är ett brett begrepp vilken innefattar olika slags 
hälsotillstånd som till exempel diagnostiserade psykiatriska sjukdomar eller upplevda 
besvär som kan påverka det dagliga livet som sömnbesvär, stress eller sorg, vilka 
påverkar den mentala hälsan.  
 
I Folkhälsomyndighetens rapport (2017a) beskrivs det att psykisk ohälsa bland barn och 
unga ökat de senaste 10 åren. Besvär såsom ängslan, oro, ångest eller nedsatt psykiskt 
välbefinnande har ökat bland unga mellan 16–29 år. Totalt hade 43 procent av 16–29 
åringarna under 2016 besvär av ängslan, oro eller ångest och 23 procent nedsatt 
psykiskt välbefinnande.  
 
Socialstyrelsen (2017) menar att det framför allt är depression och de olika 
ångestsymtomen som bidrar till ökningen av psykisk ohälsa. De menar även att 
”personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker 
vård och omsorg av god kvalitet”. Självmordstankar kan vara kopplat till psykisk ohälsa 
till exempel depression. Möten med människor i djup kris ställer stora krav och är en 
utmaning för vården, speciellt om människan i kris vill ta sitt liv. I dessa möten ställs de 
professionella förpliktelserna mot yrket och patienten på prov. Psykiatrisjuksköterskor 
skall försöka rädda liv och kan på grund av tidigare erfarenhet och kunskaper göra en 
bedömning av situationen och se vilka åtgärder som behöver göras, men mötet med en 
människa i kris är komplext och existentiellt och går inte alltid att förutse och kan göra 
att den mänskliga utmaningen blir väldigt svår. Det är oundvikligt att inte bli berörd i 
dessa möten och att som psykiatrisjuksköterska låta sig beröras och engagera sig i 
patienten kan göra stor skillnad för patienten. Det kan vara engagemanget som gör att 
patienten får nytt hopp och tro på att sjukvården kan hjälpa och går med på att lägga in 
sig för vård (Stänicke 2017, s. 336).  
  

Hållbar utveckling  
I september 2015 beslutades i FNs högkvarter i New York nya mål för hållbar 
utveckling i världen. Handlingsplanen säger bland annat att ” alla skall ha tillgång till 
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likvärdig utbildning av god kvalitet på alla utbildningsnivåer, till hälso- och sjukvård, 
samt socialt skydd, där fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande säkerställs” samt att ” 
åstadkomma allmän hälso- och sjukvård, samt tillgång till hälso– och sjukvård av hög 
kvalitet för alla. Ingen får lämnas utanför” (Regeringskansliet 2016). 
 
Psykiatriambulansen har rätt kompetens att hjälpa personer med psykiatriska besvär. 
Personer kan i bästa fall få rätt hjälp och stöd i hemmet och behöver därmed inte 
uppsöka akutmottagning, utan kan följas upp av öppenvården där patienterna bor 
(Bouveng, Bengtsson & Carlborg 2017). På detta sätt behöver inte patienter slussas runt 
i sjukvården i onödan, utan får rätt kompetens och hjälp på plats och i flera fall slipper 
personerna åka med till psykiatrisk akutmottagning eller bli hämtade av polis, vilket har 
lett till att belastningen på psykiatrisk akutmottagning har minskat och vanliga 
ambulanser har kunnat prioritera larm av somatisk typ (Hjelm 2017). 
 
Holmgren (2017) menar att det är nödvändigt för sjuksköterskor att börja värna om 
jordens begränsade resurser och att den lokala sjukvården och omvårdnaden behöver 
tänka hela omvårdnadskedjan ur ett globalt perspektiv. Detta för att framtida 
generationer skall kunna ha ett hälsosamt liv. Vidare betonas att 
sjuksköterskeutbildningen skall innehålla utbildning i hållbar utveckling för att 
sjuksköterskorna skall kunna ta sitt egna sociala ansvar i hållbar utveckling inom 
vårdvetenskapen. 
 
År 2017 permanentades PPR-enheten i Göteborg efter att goda resultat uppnåtts. 
Resultaten hade visat att färre patienter behöver åka till psykiatrisk akutmottagning efter 
att ha träffat en specialistsjuksköterska. Cirka 20 % av bedömningarna som PPR-
enheten åkt till behövde åka in till psykiatrisk akutmottagning, vilket har minskat 
arbetsbelastningen för enheten (Västra götalandsregionen 2017). Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har även under 2016 satsat på utbildningsinsatser som 
webbutbildningar och föreläsningar för medarbetarna inom ambulanssjukvården för att 
sprida kunskap kring psykisk ohälsa vilket har resulterat i ett kunskapslyft inom 
ambulanssjukvården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar även för att utbilda alla 
medarbetare inom ambulanssjukvården om psykisk ohälsa (Sarajärvi 2016). På så sätt 
får fler kunskap och utbildning kring psykisk ohälsa som på sikt kan leda till att 
patienterna slipper mellanhänder, att i onödan slussas runt mellan olika vårdaktörer och 
får rätt vård direkt. Sammantaget bidrar detta till en hållbar utveckling inom hälso- och 
sjukvården.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Den psykiska ohälsan ökar varje år i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2017a). År 2016 
var det omkring 1200 människor som tog sitt liv till följd av psykisk ohälsa. Sverige har 
idag en nollvision för suicid (Folkhälsomyndigheten 2017b). Tidigare var det oftast 
poliser som åkte på suicidlarm och andra allvarliga incidenter hos personer med psykisk 
ohälsa, vilket kunde medföra ett stigma för dessa patienter. För att förbättra 
omhändertagandet och bedömningen av patienter med psykisk ohälsa ute i samhället har 
ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhus i samarbete med 
psykiatriakuten på Östra sjukhus startat en prehospital psykiatrisk resurs (PPR) även 
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kallad psykiatriambulansen som funnits sedan 2015 vilken är bemannad med en 
specialistsjuksköterska inom psykiatri och en specialistsjuksköterska inom 
ambulanssjukvård. Syftet är att ta bort fördomar som finns kring psykisk ohälsa och att 
människor med psykisk ohälsa skall få likvärdig vård som människor med somatisk 
sjukdom. Sjuksköterskor inom psykiatriambulansen möter ofta människor i svåra 
livssituationer. Att belysa sjuksköterskornas upplevelser i dessa situationer kan ge 
kunskap för att bättre förstå deras yrkesroll samt komplexiteten i mötet med personer 
med psykisk ohälsa.  
 
SYFTE 
Studiens syfte är att belysa specialistsjuksköterskors och sjuksköterskors upplevelser av 
att vara först på plats -vid ett akutlarm i psykiatriambulansen.  
 
METOD 

Ansats 
För att fånga upplevelsen hos sjuksköterskor inom psykiatriambulansen har vi valt att 
använda oss av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Elo och Kyngnäs 
(2008) menar att kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats på ett bra sätt kan fånga 
fenomenet som forskarna vill undersöka. Metoden anses vara användbar för forskning 
inom hälso- och sjukvård.  
 

Förförståelse 
Författarna skrev ner sin förförståelse när arbetet med magisteruppsatsen inleddes 
(bilaga3). Detta för att medvetandegöra och kunna ta hänsyn till förförståelsen vid 
intervju -och analystillfällena. Författarna till den här uppsatsen har ingen egen 
erfarenhet av att arbeta i psykiatriambulansen eller annan ambulansverksamhet. 
Graneheim och Lundman (2004) menar att författarens tolkning av materialet präglas av 
författarens egen historia, men att författaren måste låta texten tala för sig själv och att 
inte lägga till mening som inte finns i materialet. Det krävs en medvetenhet kring den 
egna förförståelsen. 

 
Deltagare 
Deltagarna valdes ut utifrån studiens syfte och alla arbetade i psykiatriambulansen. 
Studiens författare försökte i den mån det gick att inkludera olika åldrar och ha lika 
fördelning mellan kvinnor och män. Detta för att få en så stor bredd på studiematerialet 
som möjligt. Författarna hade en önskan om att intervjua åtta sjuksköterskor, men av 
praktiska skäl inkluderades sju stycken. En psykiatriambulans inom Västra 
Götalandsregionen valdes ut och där tillfrågades sju sjuksköterskor och alla tackade ja. 
De tillfrågade var psykiatrisjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor. 
De tillfrågade informerades muntligt och skriftligt om att de skulle få vara anonyma och 
att intervjuerna skulle spelas in för att sedan transkriberas. Trost (2009, s.40) menar att 
vid första kontakten med intervjupersonerna eller vid intervjuns start skall det tydligt 
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framgå att det som sägs behandlas konfidentiellt och att intervjupersonerna får vara 
anonyma.  
 

Datainsamling  
Verksamhetschefen inom psykiatriakuten på Östra sjukhuset, samt verksamhetschefen 
för ambulanssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhus kontaktades först via 
telefon och mail för att informeras om denna studie. Därefter skickades en projektplan 
via mail, där studiens syfte, metod samt hur många informanter som efterfrågades 
beskrevs utförligt (bilaga 1). Därefter mailade verksamhetscheferna förslag till 
författarna på informanter att tillfråga. Författarna valde sedan att tillfråga sju stycken 
deltagare som passade in på studiens syfte. Dessa sju tillfrågades först muntligt via 
telefon om de ville medverka. Därefter informerades de om studiens syfte, metod, att 
intervjuerna skulle spelas in och att de skulle få vara anonyma. Efter godkännande 
skickades senare projektplanen via mail eller så fick de projektplanen i handen innan 
intervju tillfället (bilaga 2).  
 
Innan intervjutillfällena medvetandegjorde författarna sin egen förförståelse genom att 
skriva ned den för att kunna vara så öppna och följsamma som möjligt under 
intervjuerna. Två av intervjuerna gjordes via telefon, då de intervjuade ville detta och de 
resterande fem intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplatser, antingen innan 
arbetspassets början eller under deras arbetspass, beroende på vilket som passade 
informanten bäst. Ett avskilt rum användes för att minska potentiella störande moment.  
Trost (2009, s. 44) menar att vid en intervju skall inga andra åhörare finnas, miljön skall 
vara så ostörd som möjligt så att både informanten och intervjuaren skall känna sig så 
bekväma som möjligt. Den intervjuade skall få möjlighet att bestämma vart intervjun 
skall hållas för att känna sig så trygg som möjligt. Totalt var det sju stycken som 
intervjuades. Tre män och fyra kvinnor i åldrarna 29-55. De hade alla arbetat mellan sex 
månader till två år inom psykiatriambulansen. Utbildningsnivån mellan informanterna 
varierade, dock hade alla en sjuksköterskeutbildning. Intervjuerna i studien är av 
ostrukturerad karaktär där intervjuerna inleddes med en öppen fråga ”kan du beskriva 
för mig hur du upplever det att vara först på plats vid ett akutlarm?”.  Därefter ställdes 
följdfrågor baserat på huvudfrågans svar, exempelvis ”kan du berätta om någon specifik 
situation du varit med om?” och, ”hur kände du då i situationen”. Informanterna 
intervjuades enskilt av författarna och intervjuerna spelades in med mobiltelefoner. De 
intervjuer som gjordes telefonledes spelades in med en applikation som heter Call 
Recorder och efteråt transkriberades intervjuerna ordagrant av den författaren som 
intervjuat. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. Trost (2009, s. 46) beskriver att 
enskilda intervjuer är att föredra, för vid två intervjuare finns det annars risk att den 
intervjuade känner sig underlägsen och kan hamna i underläge. 
 

Dataanalys 
Vid analysförfarandet användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som 
syftar till att beskriva fenomenet på ett brett och sammanfattande vis och resultatet 
mynnar ut i att beskriva fenomenet i begrepp eller kategorier. Kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats används om det finns knapphändig eller obetydlig forskning om 
fenomenet. Vi har i analysen valt att beskriva fenomenet utefter kategorier (Elo & 
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Kyngnäs 2008). Inför dataanalysen uppmärksammades den egna förförståelsen hos 
författarna genom diskussion. Dataanalysen påbörjades med att alla intervjuer 
transkriberades i sin helhet i direkt anslutning till intervju tillfället och lästes igenom av 
båda författarna ett flertal gånger för att lära känna och bli bekanta med hela materialet. 
Båda författarna fick på så sätt en helhetsbild av materialets innehåll. Därefter 
genomgicks materialet av båda författarna på egen hand. Författarna tog ut 
meningsbärande enheter, kodade och skapade kategorier i texterna utefter studiens syfte. 
Allt material lästes och processades noggrant av författarna på var sitt håll. Därefter 
sammanfördes båda författarnas material och författarna sammanställde tillsammans 
materialet för att säkerställa att alla meningsbärande enheter, koder, underkategorier och 
kategorier i analysen hade studiens syfte i åtanke. Elo och Kyngnäs (2008) betonar att 
analysprocessen skall fortgå så långt som det är möjligt.  Författarna har under hela 
analysprocessen haft de transkriberade texterna som underlag för att ha med helheten av 
texterna i analysprocessen. Tabell 1 visar ett exempel från författarnas analysprocess. 
 
Tabell:1 Exempel från analysprocessen 
Meningsenheter Kod Underkategori Kategori 
Jättetacksam över att 
vi åker både en 
somatiksjuksköterska 
och en 
psykiatrisjuksköterska 
ihop. Vi är en bra 
kombo, tycker jag 

Kompetens Professionen  
 

Sjuksköterskans 
yrkesroll 

Då vet jag att jag 
tänkte jaha, jag kan 
inte gå fram så fort 
för då kanske han 
hoppar 

Oro för patienten Patientsäkerhet Sjuksköterskans 
förberedelse 

Kände en liten sorg 
inom mig över att han 
inte ville leva längre 

Empati 
 
 

Medkänsla för 
patienten 
 
 

Det akuta mötet  

 
Etiska överväganden 
I § 1 av lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) finns 
att läsa ” Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning”. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) skall de 
personer som utför en studie alltid skydda livet, hälsan, äran, integriteten, rätten till 
självbestämmande, privatliv och konfidentialitet hos informanter som deltar i studien de 
utför. Informanterna skall även få en tydlig beskrivning av studiens syfte och metod.  
Författarna har utefter dessa etiska riktlinjer informerat alla informanter om att de 
närsomhelst kan avbryta sitt deltagande och att ingen förklaring behöver lämnas för ett 
eventuellt avbrytande. Författarna har avidentifierat alla intervjuer genom kodning, för 
att värna om informanternas integritet. Samtliga informanter har givit sitt samtycke till 
studien skriftligt och informerats om studiens syfte och metod skriftligen. 
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I § 2 av lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
betonas att uppsatser på avancerad nivå på högskolor inte behöver något särskilt 
tillstånd om etikprövning. Helsingforsdeklarationen (2013) betonar att nyttan av själva 
forskningen skall överväga risker för de som deltar. Författarna har under intervjuerna 
frågat informanterna om de vill avbryta då jobbiga känslor kommit upp och även kunnat 
samtala om dessa med informanterna efter själva intervjuerna. Alla intervjuer har 
spelats in med mobiltelefoner och därefter sparats på varsitt USB-minne tillsammans 
med alla utskrivna transkriptioner som förvaras inlåsta tills att magisteruppsatsen är 
godkänd och klar.  
 
RESULTAT 
I resultatet presenteras sjuksköterskans upplevelse av att komma först på plats vid ett 
akutlarm inom psykiatriambulansen. Resultatet mynnade ut i fyra kategorier med tolv 
underkategorier, se tabell 2.  
 
 
Tabell 2.  
Underkategori Kategori 
Kollegialt stöd 
Professionellt förhållningsätt 
Erfarenhet 

Sjuksköterskans yrkesroll 

Sjuksköterskans känslor på väg till ett larm 
Bakgrundsinformation 
Patientsäkerhet 
Sjuksköterskans säkerhet 

Sjuksköterskans förberedelse 

Medkänsla för patienten 
Sjuksköterskans förhållningssätt 
Fysiologiska reaktioner hos sjuksköterskan 
Svåra situationer 

Det akuta mötet 

Förståelse för de anhöriga Anhörigstöd 
 

 

Sjuksköterskans yrkesroll 
Sjuksköterskans yrkesroll i psykiatriambulansen är beroende av kollegialt stöd dels för 
att kunna bemöta patienten på ett professionellt sätt och för att ta del av varandras 
kunskaper. Erfarenheter som psykiatrisjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor och 
sjuksköterskor har med sig hjälper dem i sin bedömning av situationen och ger en 
trygghet i mötet med patienten.  
 

Kollegialt stöd 
Sjuksköterskorna beskriver det kollegiala stödet som ytterst viktigt. De upplever hjälp 
av varandra i svåra situationer och känner en trygghet i mötet med patienten av att åka 
två i psykiatriambulansen. De uttrycker att det kollegiala samarbetet gynnar 
omvårdnaden av patienten. 
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”Vi stöttar ju varandra och så, att man på det sättet hjälps åt att hitta rätt” (IP1) 
 
Personkemin mellan patient och sjuksköterska är viktigt ute på plats och 
sjuksköterskorna känner trygghet av att de är två, då de ibland kan växla mellan 
arbetsuppgifterna och den som fått bäst kontakt med patienten får hantera mötet. 
Sjuksköterskorna beskriver att de uppskattar kunskapsutbytet kollegor emellan. De 
betonar att deras olika kompetenser behövs på plats. 
 

”Jättetacksam över att vi åker både en somatiksjuksköterska och en 
psykiatrisjuksköterska ihop. Vi är en bra kombo, tycker jag” (IP6) 

 

Professionellt förhållningssätt 
Sjuksköterskorna beskriver att de upplever att de blir känslomässigt berörda i vissa 
situationer i mötet med patienten. De uttrycker att de har ett professionellt 
förhållningssätt vilket inte inkluderar egna känslor i stunden. Sjuksköterskorna betonar 
att de ändå kan påverkas känslomässigt av sitt arbete. 
 

”Jag försöker liksom förhålla mig till ett professionellt förhållningssätt, men det är ju 
klart att jag blir berörd” (IP3) 

 
Psykiatriambulansen åker ofta på larm där situationen är kaotisk. Sjuksköterskorna 
beskriver hur de tänker och arbetar i situationen utefter sin profession. De uttrycker att 
de önskar få en tydlig bild av händelsen på plats och att de alltid har patientens status i 
fokus. 
 
”Ta reda på här och nu vad som har hänt och hur personen mår. [… ] Mina tankar är 

ju utifrån att fånga upp patienten, att få en kontakt med den” (IP1) 
 
 

Erfarenhet 
Att fånga upp sådant som inte uttalas eller syns i mötet med patienterna beskrivs av 
sjuksköterskorna komma från erfarenheten. Det kan vara en magkänsla eller någonting 
outtalat som säger att någonting är fel. Den här förmågan upplever sjuksköterskorna de 
utvecklar med tiden.  

 
”Att man sett liknande situationer tidigare även om patienten inte uttalar det så kan 

man ändå se det lite utifrån, kanske deras signaler” (IP1) 
 
Yrkeserfarenheten upplevs av sjuksköterskorna som något omedvetet, att den bara finns 
där. I akuta situationer använder sjuksköterskorna sina tidigare erfarenheter i arbetet. De 
beskriver hur deras agerande har sin grund i den samlade kunskap som de bär med sig 
från tidigare möten och arbeten. 
 

”Man har med sig allt det där man kan och så handlar man” (IP2) 
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Sjuksköterskans förberedelse 
Att hinna förbereda sig både mentalt och kunna skaffa information på ett säkert sätt är 
viktigt för sjuksköterskan. De måste kunna förbereda sig på olika vis beroende på om 
det är ett prio 1 larm, som innebär en akut livshotande situation, prio 2 larm som 
innebär akut men ej livshotande situation eller prio 3 larm som är övriga 
ambulansuppdrag av icke akut karaktär. Sjuksköterskorna försöker skapa sig en bild av 
det de skall möta, genom att läsa i journaler och informationen från larmcentralen.  
Förberedelsen är viktig och påbörjas redan när larmet kommer in, trots att de inte 
kommit fram ännu är förberedelserna starkt förknippade med upplevelsen 
sjuksköterskorna har när de väl kommer fram.  
 

Sjuksköterskans känslor på väg till ett larm 
När sjuksköterskorna sitter i psykiatriambulansen och får ett larm uttrycker de att olika 
känslor sätts igång. De beskriver hur de påverkas av larmet redan i bilen innan de 
anländer till platsen. 
 

”Det är mycket känslor som kommer när man sitter i bilen och får larm” (IP6) 
 

Sjuksköterskorna funderar på väg till ett larm hur situationen på plats kommer att se ut. 
De uttrycker ingen nervositet men att det alltid finns en ovisshet som påverkar dem. 
Sjuksköterskorna beskriver det förestående mötet som att det upptar alla deras tankar 
och att det inte går att förutspå vad som väntar. 
 
”Känslan, det är ju mest att det är en utmaning varje gång, man är ju inte nervös på det 

sättet, utan mer att man, som sagt det beror på vad man kommer att möta” (IP4) 
 
 

Bakgrundsinformation  
Sjuksköterskorna menar att bakgrundsinformationen de får inför ett larm, kan vara 
knapphändig. De upplever att de kan få en liten uppfattning av det som hänt ur den 
information som SOS skickar ut. Samtidigt hämtar sjuksköterskorna information från de 
journaler som finns att tillgå.  
 

”Försöka samla så mycket information det går innan vi anländer till platsen” (IP4) 
 
Sjuksköterskorna uttrycker att de inhämtar information i den mån det är möjligt innan 
de anländer till platsen. De är intresserade av allt som handlar om patienten de snart 
kommer att möta.  Ibland kan det vara någon de träffat tidigare. 
 
”Sen tittar man hur gammal eller ung eller om man känner igen namnet och så, hinner 
vi, så ringer jag in och kollar så de kan kolla upp patienten i datorn, har den vart på 

psykiatrin, eller ja är det någon känd sedan innan” (IP5) 
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Patientsäkerhet  
Sjuksköterskorna beskriver att de tänker på patienternas säkerhet när de åker till ett 
larm, samt när de väl kommit fram till platsen. Sjuksköterskorna tar hänsyn till 
patientsäkerheten genom att överväga hur de åker fram och hur det kan komma att 
påverka patienten.  
 

”Tänk nu att de ser att nu kommer det en bil med blåljus, här och nu hoppar jag. Lite 
sådana funderingar slår en, när skall jag stänga av blåljusen, så att man inte stressar 

upp?” (IP7) 
 
Känna av situationen är viktigt, är det lugnt, går de in. Sjuksköterskorna har en 
medvetenhet om att deras eget handlande kan få negativa konsekvenser för patienten. 
Sjuksköterskorna funderar mycket på vilket sätt de själva närmar sig patienten, för att 
inte skrämma eller förvärra situationen.  
 
”Då vet jag att jag tänkte jaha, jag kan inte gå fram så fort för då kanske han hoppar” 

(IP2) 

Sjuksköterskans säkerhet 
Sjuksköterskorna menar att den egna säkerheten ute på larm är viktig. Tankarna kretsar 
ofta kring den egna säkerheten, hur de själva placerar sig i rummet eller hur de ställer 
psykiatriambulansen när de kommer fram till platsen, så de lätt kan åka därifrån.  
 
”Hur jag ställer mig, så att jag alltid har ryggen fri liksom, så att jag kan ta mig ut ur 

dörren” (IP3) 
 
Sjuksköterskorna är väldigt säkerhetsmedvetna. De går igenom säkerhetstänket i 
huvudet i situationen. Många av larmen handlar om instabila människor som 
sjuksköterskorna möter, vilket gör att deras säkerhetstänk alltid finns närvarande och 
präglar deras beteende. 
 

”Ofta när patienten öppnar dörren och så, så det första jag gör, det är liksom att, jag 
vill alltid titta var patienten har sina händer och se i vilket tillstånd patienten verkar 

vara” (IP7) 
 
 
 

Det akuta mötet 
Psykiatriambulansen larmas till situationer där personer har behov av psykiskt stöd. 
Sjuksköterskorna utsätts för mentala påfrestningar samtidigt som de måste förhålla sig 
till det som händer och hantera sina egna kroppsliga reaktioner som kan uppstå.  
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Medkänsla för patienten 
Vid ett psykiatriskt akutlarm hamnar sjuksköterskan i olika situationer och händelser. 
Dessa framkallar känslor hos sjuksköterskan beroende på hur den akuta situationen är 
och utvecklar sig. När patienter har suicidtankar eller handlingar väcks känslor. 
Sjuksköterskorna beskriver hur de känner när någon har suicidtankar eller har tagit sitt 
liv. 
 

”Kände en liten sorg inom mig över att han inte ville leva längre” (IP3) 
 

I det akuta mötet i psykiatriambulansen hinner sjuksköterskorna tänka och känna en rad 
olika saker. De uttrycker att de egna känslorna får stå åt sidan och att det är patientens 
behov som är i fokus. När patienter har psykisk ohälsa uppkommer ofta starka känslor 
och uttryck av känslor i en akut situation. Det är i detta akuta möte som sjuksköterskan 
kommer in och skall möta patientens illabefinnande.  
 
”Man känner ju att det är hemskt för människan att det är såhär, att det blir så tragiskt, 

ja man blir ju ledsen” (IP5) 
 
 

Sjuksköterskans förhållningssätt 
I det akuta mötet ute på plats kommer sjuksköterskan in och möter en människa som 
behöver hjälp och stöd i livet. I de olika situationerna krävs olika slags bemötande 
beroende på vad som har hänt eller hur patienter mår. Sjuksköterskorna har en 
följsamhet utefter den situation de hamnar i. Ibland krävs det helt enkelt att 
sjuksköterskan gör det som behövs i situationen för att kunna hjälpa patienten på bästa 
sätt. 
 

”Liksom instämma i oavsett vad personen sa för att hålla den nöjd” (IP4) 
 
Att kunna finnas till för patienten och möta patientens mående på plats är en viktig 
arbetsuppgift för sjuksköterskorna i psykiatriambulansen. Sjuksköterskorna behöver 
förhålla sig till den unika situationen som de hamnar i och anpassa sitt beteende 
därefter. De betonar att det kan se väldigt olika ut beroende på person och situation. 
 

”Att det egentligen handlade om att hålla handen och vara tyst, att man inte alltid 
behöver prata en massa” (IP6) 

 
 

Fysiologiska reaktioner hos sjuksköterskan 
När psykiatriambulansen får ett larm och sjuksköterskorna tar sig till den aktuella 
platsen upplevs fysiologiska reaktioner hos sjuksköterskorna. Dessa reaktioner är 
beroende av vilken situation de hamnar i. 
 

”Då känner jag att jag får en liten pulsstegring på grund av att vi är i en så pass 
allvarlig situation” (IP3) 
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Sjuksköterskorna upplever att kroppen reagerar med olika symtom under ett pågående 
larm. Kroppen reagerar och verkar ställa in sig för att hantera en svår situation på bästa 
sätt. De uppfattar att deras fysiologiska reaktioner hjälper dem i arbetet. 
 
”Adrenalinkick, att man känner att man liksom skärper sig lite, man blir rätt så vaken” 

(IP7) 
 
 

Svåra situationer 
En del larm som sjuksköterskorna inom psykiatriambulansen åker på berör dem mer än 
andra. Sjuksköterskorna uttrycker att om det finns likheter från deras eget liv eller att de 
kan identifiera sig med patienten kan det vara svårt att förhålla sig till situationen. 
 

”Man identifierar sig liksom, det är svårt att distansera sig från det” (IP2) 
 

Sjuksköterskorna uttrycker att de ibland möter barn och ungdomar med psykisk ohälsa. 
Dessa möten upplevs som svåra och kan skapa en viss osäkerhet hos dem. De beskriver 
att mötet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa berör och kan vara svår att 
hantera. De efterfrågar mer kunskap om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. 
 
 

”Jobbigast att åka på larm om barn och ungdomar” (IP6) 
 
 

Anhörigstöd   
Då psykiatriambulansen arbetar och verkar utanför sjukhusen och möter människor ute i 
samhället kommer de naturligt att möta både närstående andra nära till patienten. Det är 
viktigt att uppmärksamma de anhörigas situation och känslor.  
 
Förståelse för de anhöriga 
De närstående är ofta med i det akuta mötet när psykiatriambulansen anländer till 
platsen. Sjuksköterskorna upplever att de anhörigas sorg kan vara stark och de känner 
att de inte alltid räcker till för att hjälpa de anhöriga i svåra situationer. De beskriver att 
de påverkas känslomässigt i vissa situationer. 
 
”Vid suicid känner man sig lite otillräcklig, jag kan känna hopplöshetskänslor och sorg 

för anhöriga just i den situationen” (IP6) 
 

Vid det akuta mötet vid ett psykiatrilarm kan det ibland vara så att situationen kräver att 
allt fokus ligger på patienten och sjuksköterskorna varken kan eller har tid till någon 
annan i omgivningen. Ofta när det lugnat ned sig får sjuksköterskorna ta hand om och 
uppmärksamma de andra som finns i närheten.  
 

”Får man ju titta lite runt och vad som finns kvar, så att man inte glömmer den biten, 
de som är kvar liksom” (IP5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Förförståelsen 
Författarnas förförståelse skrevs ned innan arbetet med studien påbörjades (bilaga 3).  
Förförståelsen har sedan medvetandegjorts under arbetets olika faser för att sträva efter 
att inte låta den färga eller påverka intervjuer och analys. Trost (2009, s. 37) menar att 
intervjuaren alltid skall ifrågasätta sig själv och inte ta saker och ting för givna. 
Författarna har sinsemellan diskuterat deras förförståelse samt under hela studiens gång 
påmint varandra om förförståelsens betydelse.  Öppenhet hos författarna innebär att 
våga låta det efterfrågade visa sig och överraska dem. En forskningsfråga skall få vara 
det den är och forskarna skall låta fenomenet visa sig i sin sanna form (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2011, s. 98). Författarna har sinsemellan diskuterat   

 
Val av metod 
Då studien syftade till att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vara först på 
plats vid ett akutlarm inom psykiatriambulansen valdes en kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats som metod. Elo och Kyngnäs (2008) menar att en induktiv ansats 
bör användas när det inte finns tillräckligt med tidigare kunskaper kring det önskade 
forskningsområdet, samt om den kunskap som redan finns är otillräcklig. En kvalitativ 
innehållsanalys ger en bredd på det undersökta och är en användbar metod främst inom 
vårdvetenskapen.  
 
Sjuksköterskornas upplevelser undersöktes genom intervjuer. Intervjuerna inleddes med 
en öppen fråga. ”Kan du beskriva för mig hur du upplever det att vara först på plats vid 
ett akutlarm?”.  Därefter ställdes följdfrågor baserat på huvudfrågans svar. Författarna 
ville undersöka sjuksköterskornas livsvärld och därför ansågs en strukturerad 
intervjuplan inte vara lämpad för ändamålet. Författarna ansåg att en ostrukturerad 
intervju med en öppen fråga efterföljd av spontana följdfrågor på bästa sätt skulle få 
sjuksköterskornas livsvärldsupplevelser att visa sig.  Med öppna frågor kan informanten 
fritt berätta och på så sätt kan intervjuaren bli en del av informantens livsvärld 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2011, s. 184). 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun vill fånga intervjupersonens livsvärld och beskriva 
på ett nyanserat sätt vad personen erfar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 47). Vid 
intervjutillfället skall intervjuaren inte ta någonting för givet utan istället alltid fråga och 
svara på ett sådant sätt att informanten kan reflektera och att en djupare dimension av 
fenomenet kan framträda (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2011, s. 187). Författarna ser 
att den valda metoden var adekvat till att besvara studiens syfte då de efterfrågade 
sjuksköterskors upplevelser. 
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Urval och tillförlitlighet 
För att finna informanter till intervjuerna skickades förfrågan om hjälp till 
verksamhetscheferna inom psykiatriambulansen. Trost (2009, s. 119) menar att det kan 
finnas en risk med att be en tredje part om hjälp vid urvalet. Risken finns att 
verksamhetschefen ”väljer ut” personer som kan anses vara bra utefter sitt eget tycke 
och därmed kan styra urvalet till studien. Detta kan ha påverkat studiens tillförlitlighet.  
 
Informanterna som deltog i studien uppfyllde inklusionskriterierna att de arbetar inom 
psykiatriambulansen och att de är legitimerade sjuksköterskor. Deltagarna var blandat 
både kvinnor och män med olika lång yrkeserfarenhet från psykiatriambulansen.  Ålder 
hos informanterna och erfarenhet från psykiatriambulansen var varierande, vilket kan 
ses som en fördel för studiens innehållsmässiga bredd och tillförlitlighet (Trost 2009, s. 
120). Psykiatriambulansen bemannas med en ambulanssjuksköterska respektive en 
psykiatrisjuksköterska och därför har båda yrkeskategorierna intervjuats. Att 
informanterna är av båda könen och från båda yrkeskategorierna inom 
psykiatriambulansen anses ha bidragit till studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren 
–Graneheim 2016, s.198). Författarna har valt att inte avslöja hur många av 
informanterna som är specialistutbildade då arbetsgruppen är relativt liten och de vill 
skydda informanternas integritet. Totalt intervjuades sju sjuksköterskor. Två av 
informanterna intervjuades telefonledes då de inte hade möjlighet att delta på något 
annat sätt och resterande informanter intervjuades personligen på deras arbetsplatser. 
Kvale och Brinkman (2014, s.190) menar att telefonintervjuer är ett bra sätt att intervjua 
då ingen annan möjlighet finns till ett personligt möte. Vid telefonintervjuer kan det 
vara svårare att fånga mer djupgående svar (Trost 2009, s. 22). De intervjuer som 
genomfördes på informanternas arbetsplatser hade störande moment i form av annan 
personal eller telefonsignaler, vilket gjorde att informanterna kunde tappa fokus under 
intervjun, detta kan ha påverkat resultatet (Ibid, s. 44). 
 
Elo och Kyngnäs (2008) menar att en fördjupad kunskap om det befintliga materialet är 
viktigt vid en kvalitativ innehållsanalys. Det insamlade intervjumaterialet lästes ett 
flertal gånger på varsitt håll efter att det hade transkriberats och materialet blev på så 
sätt välbekant för författarna. Författarna bearbetade materialet genom att gå från helhet 
till delar ett flertal gånger. Då författarna samarbetade och lärde känna 
intervjumaterialet medförde detta att fler variationer i upplevelsen av att vara först på 
plats vid ett akutlarm inom psykiatriambulansen fångades upp. Tillförlitligheten i 
studien kan anses öka av samarbetet författarna emellan och deras olika infallsvinklar 
(Granskär & Höglund–Nielsen 2016, s. 198). Författarna kunde ha intervjuat 
sjuksköterskor inom psykiatriambulansen i exempelvis Stockholms län och då 
möjligtvis fått ett annat resultat. Detta kan ha påverkat resultatet och kan anses vara en 
begränsning. 
 
Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 87) är intervjuarens roll betydelsefull för den 
kunskap som framkommer under intervjutillfället. Då författarna till studien inte har 
någon tidigare erfarenhet av att intervjua kan detta ses som en begränsning i studien. 
Författarna ansåg dock att de blev mer bekväma med att intervjua ju fler intervjuer de 
gjorde. Författarna bedömde efter sju intervjuer sig ha tillräckligt med rikt material för 
att kunna genomföra analysen och beskriva sjuksköterskors upplevelser inom 
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psykiatriambulansen. Trost (2009, s. 123) menar att ett fåtal välgjorda intervjuer är mer 
värda än flertalet mindre väl utförda intervjuer.  
 

Trovärdighet 
Då författarna haft ett nära samarbete kan det anses öka trovärdigheten i 
studien. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att samarbetet mellan forskarna 
och dialogen dem emellan bidrar till mer trovärdighet i studien, samt att helheten i det 
undersökta sammanhanget alltid behöver tas i beaktande vid analysförfarandet, vilket 
författarna till studien beaktat. 
 
För att öka trovärdigheten i studien har författarna i resultatdelen använt sig av citat från 
intervju materialet då Elo och Kyngnäs (2009) menar att det är ett bra sätt att ge läsaren 
en inblick i ursprungs materialet och ger trovärdighet till studien. 

 
Överförbarhet  
Rosberg (2016, s.128) betonar att djupet och kvalitén på intervjuerna kan generera ett 
resultat som blir överförbart för andra situationer än det som studerats. Studiens 
författare kan presentera sitt material och på så sätt ge förslag till användningsområden 
för studien. Om ett resultat är överförbart till verkliga situationer eller arbetsplatser är 
upp till läsaren att avgöra (Lundman & Hällgren–Graneheim 2016, s. 199). Då studien 
enbart genomfördes inom Västra Götalandsregionen kan den anses vara begränsad. 
Författarna menar att resultatet ändå kan vara användbart för alla sjuksköterskor som 
arbetar inom liknande verksamheter, samt inom övrig psykiatrisk omvårdnad.  
 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskorna i psykiatriambulansen beskrev sin yrkesroll som att de alltid hade 
patientens omvårdnad i första rummet och att de lade sina egna känslor åt sidan. De 
upplevde ett kollegialt stöd av att de var två sjuksköterskor med olika 
kompetensområden i ambulansen, dels för att de kunde ta del av varandras kunskaper, 
samt för att de kände en trygghet med varandra i mötet med patienterna. När larmet 
inkom till psykiatriambulansen startade en både mental och praktisk förberedelse hos 
sjuksköterskorna. De försökte samla information och beroende på upplysningarna de 
fick, de förberedde sig mentalt innan de ankom till platsen. Sjuksköterskorna hade både 
patientens och den egna säkerheten i åtanke då de anlände. Det akuta mötet beskrev 
sjuksköterskorna som att de behövde anpassa sig utefter patientens omvårdnadsbehov 
och miljön de kom till. Sjuksköterskorna beskrev även egna fysiologiska reaktioner i 
samband med det akuta mötet. Anhörigas sorg uppfattades ibland som betungande då 
sjuksköterskorna kunde behöva möta svåra krisreaktioner och upplevde sig inte räcka 
till.  

 
Sjuksköterskans yrkesroll 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att de kände stöd i att de var två 
personer i mötet med patienten och att de hade stor nytta av både sina egna och 
kollegans tidigare yrkeserfarenheter och kunskaper. Även Wihlborg, Edgran, Johansson 
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och Sivberg (2017) menar att erfarenhetsbaserad kunskap hos ambulanssjuksköterskor 
var avgörande i utmanande kliniska situationer, såsom vid psykiatriska akutfall eller när 
barn behövde akut vård. Vidare betonar Holmberg och Fagerberg (2010) att det 
kollegiala samarbetet utgjorde grunden i ambulanssjuksköterskans ansvarsområde och 
arbete. De menar att i en ambulans finns ingen annan sjukvårdspersonal att tillgå och 
därför måste ansvaret tas av de två sjuksköterskor som finns i ambulansen. Det innebär 
att situationen måste lösas av dem tillsammans.  
 
Sjuksköterskorna uttryckte att med tiden kommer erfarenheten och den gav en trygghet i 
att göra svåra bedömningar, men att de också upplevde sig tryggare ju mer erfarenhet de 
hade med sig i det akuta mötet med patienten.  Gustafsson, Wennerholm och Fridlund 
(2010) påtalar att sjuksköterskors oroskänslor och farhågor minskade om de hade varit i 
liknande situationer tidigare, samt om de hade tänkt igenom situationen innan. I 
föreliggande studie uttryckte sjuksköterskorna att många situationer de hamnade i 
kunde vara likartade och att de hade med sig erfarenheterna till nästa larm. I 
kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska (2017) betonas 
att sjuksköterskan i en ofta oordnad miljö och under pressade arbetsförhållanden har 
ansvar för omvårdnaden omkring patienten utanför sjukhusmiljön. 
 
Det framkom i resultatet att yrkesrollen var starkt förknippad med att alltid ha kvar sin 
professionalitet i mötet med patienten, oavsett vad som hände i situationen eller vad 
sjuksköterskorna själva upplevde känslomässigt. Sjuksköterskorna handlade i stunden 
och lade sina egna känslor åt sidan när de mötte patienterna. Trots att sjuksköterskorna 
kunde bli berörda av patientens situation beskrev de att det var arbete och att de gick in i 
rollen som sjuksköterska för att på bästa sätt ge patienten rätt omvårdnad.  Fagerberg 
och Holmberg (2010)  visar att ambulanssjuksköterskor tog stort ansvar för att se till att 
vara patientnära i omvårdnaden och att deras ambition var att se den unika individen. 
Även Elmqvist, Brunt, Fridlund och Ekeberg (2009) beskriver hur ambulanspersonal 
upplevde starka egna inre känslor, men trots detta bibehöll de ett yttre lugn för att 
uppbringa ordning i situationer av kaos som de ofta hamnade i, samt att andra personer 
runtomkring förväntade sig att ambulanspersonalen skulle återupprätta ordning. 
Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskorna i det akuta mötet önskade 
skapa sig en bild av situationen genom att de samlade information om det inträffade och 
på så sätt gjorde en bedömning av hur patientens omvårdnad behövde se ut.  
Sjuksköterskorna uttryckte att det är en del i professionen att de såg patienten och 
försökte förstå patientens uttryck och mående. Wireklint–Sundström och Dahlberg 
(2011) menar att sjukvårdspersonal behöver se patientens perspektiv och vara mer 
flexibla och öppna för patienten som en enskild individ. Om öppenheten gentemot den 
enskilda individen följs kan ett onödigt lidande och oro undvikas hos patienten. All vård 
behöver ha en öppenhet och förståelse för patientens livsvärld. 
 
Sjuksköterskans förberedelse 
Resultatet visade på att sjuksköterskorna i psykiatriambulansen samlade in så mycket 
bakgrundsinformation som de kunde innan de anlände till platsen, samt att deras 
förberedelser och egna upplevda känslor var beroende av larmets prioritet. Svensson 
och Fridlund (2008) beskriver hur ambulanssjuksköterskor fick känslor av oro då de 
upplevde att de inte har kontroll på situationen som de anlände till eller om det fanns 
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risker om hot och våld. När psykiatriambulansen anlände till platsen de larmades till, 
erfor sjuksköterskorna ibland hot och våld situationer. De beskrev hur de försökte 
undvika att de hamnade i farliga situationer genom att de exempelvis tänkte på sin egen 
placering i rummet eller försökte läsa av patienten när de kom till platsen.  De påtalade 
hur de alltid hade ett säkerhetstänk med sig in i mötet med patienten. De uttryckte att 
den egna och kollegans säkerhet var otroligt viktig i alla akuta möten. Även Gunnarsson 
och Warrèn–Stomberg (2009) beskriver det akuta mötet inom ambulanssjukvården som 
komplext och att flera faktorer inverkade på hur sjuksköterskorna tog beslut i dessa 
situationer. En av faktorerna som inverkade var säkerheten. Om situationen ansågs vara 
eller bli för hotfull kunde sjuksköterskorna dra sig tillbaka för att inte riskera varken sin 
egen eller kollegans säkerhet. 
 
Sjuksköterskorna beskrev sina tankar kring patientsäkerheten. De värnade om patientens 
mående och gjorde allt för att patientens situation inte försämrades av sättet de närmade 
sig platsen, så att de inte skrämde eller förvärrade situationen. De berättade hur de 
stängde av blåljusen och var försiktiga i första kontakten med patienten. Holmberg och 
Fagerberg (2010) menar att sjuksköterskorna måste samla information av den aktuella 
situationen för att kunna skapa sig en bild av patientens upplevelse och erfarenhet och 
använda det i omvårdnaden av patienten.  
 

Det akuta mötet  
I resultatet framgick det att sjuksköterskorna upplevde egna känslor och försökte 
hantera dessa i stunden. Sjuksköterskorna uttryckte att de blev berörda, ledsna och att de 
kände medkänsla för patienten. Trots dessa känslor betonade sjuksköterskorna att 
bedömningen av patientens omvårdnadsbehov alltid kom först. Poljak, Tveith och 
Ragneskog (2006) beskriver att ambulanssjuksköterskan måste vara professionell i 
bemötandet av patienter och ha en förmåga att kunna vara flexibel och växla mellan 
närhet och distans i mötet. De menar att patienter känner sig bekräftade av 
ambulanssjuksköterskor när de vågar stanna kvar och bemöta patienten och lyssna och 
ta sig tid. I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna inom psykiatriambulansen 
betonade närhet till patienterna och att de vågade möta det svåra samtidigt som de 
behövde bibehålla en distans i relationen till patienten. Sjuksköterskorna önskade få en 
god kontakt med patienten och på så sätt få patientens förtroende. Abelsson och 
Lindwall (2017) menar att om ambulanssjuksköterskor respekterade patientens 
värdighet genom att bekräftade deras illabefinnande och såg till att de skyddades från 
omgivningen hade de gett en god omvårdnad. I studien framkom att 
sjuksköterskestudenter ansåg att ambulanssjuksköterskornas personliga åsikter och 
attityder speglades i mötet med patienten.  
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna alltid tog hänsyn till och anpassade sig till den 
situation de hamnade i. Oavsett vad som hände runt omkring eller hur miljön såg ut 
anpassade sig sjuksköterskorna till den unika situationen och gjorde det som de måste 
för att se till patientens bästa. Sjuksköterskorna uttryckte att i vissa patientmöten fick de 
bara hålla med för att få en situation till att lugna ned sig. I kompetensbeskrivningen för 
specialistsjuksköterska i psykiatri (2014) beskrivs att sjuksköterskan skall kunna göra 
en bedömning av patienter i samband med akuta insatser vid psykisk ohälsa. 
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Rees, Rapport, Snooks, John och Patel (2017) intervjuade ambulanssjuksköterskor i 
Storbritannien om deras upplevelser om att vara först på plats hos patienter som skadat 
sig eller där det fanns risk för suicid. Ambulanssjuksköterskorna berättade att de till och 
med kunde ljuga för vissa patienter för att få med dem till sjukhuset. De uttryckte att de 
hellre talade osanning än att patienten skulle skada sig eller suicidera. 
 
Det framkom i resultatet att sjuksköterskornas förhållningssätt var viktigt, att i mötet 
med patienten kunna bemöta och ta hand om patienten utefter rådande omständigheter 
och vara följsam. Sjuksköterskorna betonade att ibland behövdes inte några ord, utan att 
de bara fanns där eller höll handen räckte. Poljak, Tveith och Ragneskog (2006) 
beskriver att hålla handen, informera patienten om vad som sker och gäller, då skapades 
en trygghet som och hjälpte patienten att förstå vad som hände. 
 
Sjuksköterskorna betonade att de försökte skaffa sig en bild av situationen och 
patientens mående när de anlände till platsen. Ibland behövde de tala med anhöriga eller 
andra nära personer för att kunna göra en bedömning. Berntsson och Hildingh (2013) 
påvisar att ambulanssjuksköterskor hade en identifieringsfas när de anlände till platsen 
där de tog i beaktande hela situationen för att kunna förstå patientens behov. När de 
hade skaffat sig en bild av situationen gjorde sjuksköterskorna en mer detaljerad 
bedömning vilken inkluderade att intervjua patienten, släktingar eller vittnen.  
 
I resultatet framkom även att sjuksköterskorna upplevde olika fysiologiska reaktioner 
inför och i mötet med patienterna, beroende på hur pass allvarligt larm de åkte på. 
Pulsstegring eller en ökad vakenhet och att kroppen reagerade för att ställa in sig för att 
hantera situationen på bästa sätt beskrevs. Karlsson, Niemelä och Jonsson (2010) menar 
att ambulanssjuksköterskor är utsatta för stress dagligen i arbetet. De menar att en del 
situationer är mer stressande för sjuksköterskorna än andra till exempel när det är barn 
inblandade eller när de har lite bakgrundsinformation att gå på eller inte får fram rätt 
adress direkt. I studien ingick 20 ambulanssjuksköterskor och det framkom en ökad 
hjärtfrekvens hos sjuksköterskorna under uttryckningar. Studien visade även att 
sjuksköterskor som arbetade inom ambulansen med akuta utryckningar var utsatta för 
långvariga fysiologiska reaktioner. Poljak, Tveith och Ragneskog (2006) beskriver 
ambulanspersonalens önskan om mer utbildning i omhändertagande av barn. 
 
Resultatet pekade på att mötet med barn och ungdomar var svårt för sjuksköterskorna. 
De beskrev sig bli berörda och hade svårt att distansera sig känslomässigt. Gunnarsson 
och Warrèn–Stomberg (2009) beskriver hur patientrelaterade faktorer påverkade 
omvårdnaden. Ambulanssjuksköterskorna beskrev i studien att det värsta med deras 
arbete var att ta hand om allvarligt sjuka eller skadade barn. De uttryckte att det fanns 
mycket känslor med i bilden men att de gjorde sitt yttersta för barnens bästa. 
Sjuksköterskorna i föreliggande studie uttryckte både sorg och osäkerhet kring 
bedömning av barn och unga, samt att de hade svårt att distansera sig från barn som 
hade psykisk ohälsa. 
 

Anhörigstöd 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna i mötet med patienter ofta träffade 
anhöriga eller andra närstående. Beroende på vad för larm sjuksköterskorna åkte på 



 21 

mötte de ibland anhöriga i olika slags krisreaktioner. Anhörigas sorg eller närvaro 
ställde krav på sjuksköterskorna att vara förstående och flexibla. Det framkom att möta 
en anhörig i akut krisreaktion gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de inte räcker till.  
Gunnarsson och Warrèn–Stomberg (2009) betonar att de flesta ambulanssjuksköterskor 
känner sig obekväma när de inte hann förklara situationen för anhöriga på grund av yttre 
omständigheter eller om de var tvungna att lämna dödsbesked. De upplevde att de 
skapade ett lidande hos de anhöriga.  
 
I föreliggande studie betonade sjuksköterskorna att de vid fullbordad suicid upplevde 
känslor av maktlöshet och otillräcklighet inför anhöriga och att de hade svårt att finna 
rätt saker att säga till dem.  Sjuksköterskorna uttryckte även att de ibland om de 
lämnade en patient hemma kunde fundera efteråt på om det verkligen var rätt beslut.  
Rantala, Ekvall och Forsberg (2016) intervjuade personer som var anhöriga eller nära 
personer till patienter som ringt ambulans, där ambulanssjuksköterskorna sedan 
bedömde att patienten skulle vara kvar i hemmet. Det framkom att dessa närstående 
personer upplevde sig lugnare om ambulanssjuksköterskorna, bekräftade den anhörigas 
förväntningar av att bli avlastade, om de avlastade den anhörige omedelbart, tog 
patienten på allvar och försäkrade sig om att den anhöriga kunde hantera situationen 
innan de lämnade platsen igen. 
 
Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskorna i psykiatriambulansen ofta 
hamnade i dialog med anhöriga och att de såg de anhöriga som en naturlig del av 
patientens omvårdnad. Däremot uttryckte sjuksköterskorna svårigheter i att möta 
anhörigas känslor i kaotiska situationer där de ville hjälpa patienten i första hand. 
Poljak, Tveith och Ragneskog (2006) gjorde en enkätstudie om ambulanspersonalens 
arbetsmiljö och omvårdnadens betydelse utifrån ambulanspersonalens perspektiv. Det 
framkom att ambulanspersonalen ansåg att korrekt information till anhöriga innan vård 
och behandling ansågs mycket viktigt.     
     

Hållbar utveckling 
Inom sjuksköterskans omvårdnadskunskaper finns även aspekten av människans 
relation till miljön. Om vår närmiljö blir förstörd resulterar det i att vi blir sjuka, vilket 
innebär att omvårdnadsbehoven hos människorna ökar. Anåker och Elf (2014) menar att 
hållbar utveckling inom omvårdnad innefattar att ta i hänsyn till miljön på alla plan. Att 
implementera hållbar utveckling kommer att bidra till en utveckling som bevarar miljön 
och framtida generationers hälsa och välmående. 
 
Hälso-och sjukvården behöver inrikta sitt arbete gentemot en hållbar utveckling och 
arbeta för att samhället och jordens resurser tas tillvara på rätt sätt. Psykiatriambulansen 
åker hem till personer med psykiskt illabefinnande och i många fall kan de hjälpa 
patienten redan i hemmet och det resulterar i att patienten inte behöver slussas runt 
mellan olika vårdinstanser. Bouveng, Bengtsson och Carlborg (2017) menar att en 
tredje del av de patienter som besöktes av psykiatriambulansen under ett års tid inte 
behövde åka vidare till sjukhus, utan blev hjälpta på plats av psykiatriambulansen. Detta 
kan anses vara en besparing av både naturens och samhällets resurser. Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (2016) har efter starten för ett år sedan gjort en utvärdering av 
psykiatriambulansen som avser perioden 2015-10-01 till 2016-10-01, tillgrund ligger ca 
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390 ärenden som psykiatriambulansen haft. Utvärderingen visar att behandlingen som 
sjuksköterskorna inom psykiatriambulansen utför på plats sparar patientens tid och att 
tillgängliga resurser används på rätt sätt. Psykiatrisjuksköterskorna har med sin kunskap 
kunnat hänvisa patienten till rätt vårdnivå direkt vilket har sparat tid för patienterna, 
organisationen och samhället. 
 
Slutsats 
Sjuksköterskorna inom psykiatriambulansen upplevde att de påverkades känslomässigt 
av att vara först på plats vid ett akutlarm inom psykiatriambulansen. De uttryckte att 
trots dessa känslor var de väldigt noga med att alltid ha patientens omvårdnad och 
bedömning i första rummet. Sjuksköterskorna betonade det kollegiala stödet från 
varandra som tryggt och berikande kunskapsmässigt. Resultatet pekade på att 
förberedelsen inför mötet redan startade när larmet ankom till psykiatriambulansen. Det 
är av värde för sjuksköterskorna att få så mycket bakgrundsinformation som möjligt 
inför ett larm för att på bästa sätt kunna förbereda sig.  
 
Förberedelsen var av både mental och praktisk karaktär. Det praktiska bestod i att 
försöka samla så mycket information som möjligt av patienten och det som inträffat för 
att få en bild av händelsen innan de ankom till platsen. Den mentala förberedelsen var 
fokus på uppgiften och att kroppen reagerade med fysiologiska reaktioner. 
Sjuksköterskorna beskrev sig bli mer uppmärksamma i akuta situationer där det ibland 
kunde vara kaotiskt runtomkring. Sjuksköterskorna uttryckte det svårt i mötet med barn 
och ungdomar med psykisk ohälsa. Mötet med anhöriga upplevdes ibland som 
komplicerat och det kunde uppkomma känslor av otillräcklighet när de var tvungna att 
ge svåra besked till dem. 
 
Sjuksköterskorna inom psykiatriambulansen behöver anpassa varje möte efter den 
enskilde patientens önskemål och behov. De behöver ta i hänsyn de personer som finns i 
närhet till patienten och försöka göra en korrekt bedömning av vilken omvårdnad en 
person behöver. Genom att ta del av studiens resultat kan både den psykiatriska och 
somatiska vården få en inblick i komplexiteten av det akuta mötet med en människa 
med psykisk ohälsa. Utifrån resultatet kan vi säga att sjuksköterskorna inom 
psykiatriambulansen är en stor tillgång för personer med psykisk ohälsa och bär på ett 
stort ansvar. Studiens resultat kan fungera som en hjälp för vårdpersonal inom 
prehospital verksamhet i mötet med patienter med psykisk ohälsa.  
 
Kliniska implikationer 

• Sjuksköterskorna i psykiatriambulansen utsätts för känslomässig påverkan i det 
dagliga arbetet. Det är av största vikt att arbetsgivaren stöttar sjuksköterskorna i 
hanteringen av upplevelserna de har i arbetet och deras arbetsmiljö.   

• Tid för reflektion och regelbunden handledning är viktigt för sjuksköterskorna i 
psykiatriambulansen för att utvecklas och kunna bearbeta svåra möten 
tillsammans.  

• Att möta patienter utanför sjukhusmiljö kräver stor kunskap och erfarenhet från 
sjuksköterskorna. Detta förutsätter förståelse för den komplexa prehospitala 
psykiatriska vården.  
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Förslag till vidare forskning 
Föreliggande studie har beskrivit sjuksköterskors upplevelser av att komma först på 
plats i psykiatriambulansen. Under studiens gång har nya frågeställningar uppkommit 
som hur patienterna eller anhöriga upplever mötena med sjuksköterskorna. Förslag på 
vidare forskning om det akuta mötet i psykiatriambulansen och patientens upplevelse av 
vården kan ge vägledning i att förbättra omvårdnaden för dessa patienter. 
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot psykiatriskvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 
ett examensarbete på avancerad nivå där syftet är att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vara först på plats vid ett akutlarm inom psykiatriambulansen.  
Den psykiska ohälsan ökar i samhället och allt fler behöver hjälp. Psykiatriambulansen 
skall bl.a. medverka vid suicidlarm och bemöter psykisk sjukdom på liknande sätt som 
andra sjukdomar med syftet att normalisera den psykiska ohälsan. Vi önskar därför få 
en djupare inblick i upplevelsen av att vara den första sjuksköterskan på plats vid ett 
psykiatrilarm. Resultatet hoppas kunna ge en bild över hur sjuksköterskors upplevelser 
inom verksamheten ser ut och kunna användas som underlag för framtida 
kvalitetsarbete.  
Undersökningen kommer bestå av en intervjustudie, vilken är tänkt inkludera 8 
sjuksköterskor inom psykiatriambulansen, oavsett grund- eller vidareutbildning. 
Intervjuerna kommer ske under februari 2018 och spelas in för att sedan transkriberas. 
Obehöriga har inte tillgång till materialet utan undertecknade och handledare är de enda 
som kommer hantera dessa. Intervjuerna är avidentifierade vid sammanställningen. 
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att förklaring behöver ges. 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Minna Backman och Jenny 
Borgesand genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
Ort & datum _______________________________________ 
 
Underskrift _________________________________________ 
 
Vi handleds i examensarbetet av: 
Annika Billhult Karlsson, Universitetslektor, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, 
Högskolan i Borås 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Minna Backman    Jenny Borgesand 
E-post: xxxxxxxxx                       E-post: xxxxxxx 
Mobil: xxxxxxxxx                       Mobil:xxxxxxxx 
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Information om deltagande i en kvalitativ intervjustudie 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot psykiatri, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå. Syftet med examensarbetet är att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av att vara först på plats vid ett akutlarm inom 
psykiatriambulansen. Vid psykisk ohälsa kan patienterna uppleva ett vårdlidande om 
mötet med vårdpersonal inte fungerar. Det första mötet med patienten kan vara 
avgörande för hur fortsatt vård kommer att se ut och hur vården upplevs av patienten. 
  
Undersökningen kommer bestå av en intervjustudie, vilken är tänkt inkludera 8 
sjuksköterskor inom psykiatriambulansen, oavsett grund- eller vidareutbildning. 
Intervjuerna kommer att påbörjas under februari 2018 och spelas in för att sedan 
transkriberas. Intervjuerna beräknas ta 20 – 45 minuter. Tid och plats bestämmer vi 
tillsammans efter samtycke om deltagande givits. Information om studiens syfte ges 
skriftligt och muntligt. Obehöriga har inte tillgång till materialet enbart undertecknade 
och handledare. Intervjuerna är avidentifierade vid sammanställningen. Studien kommer 
efter färdigställande att publiceras på högskolan i Borås databas, DIVA. Delaktighet i 
intervjustudien är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att förklaring behöver 
ges. 
 
Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar! 
 
 
Vår handledare i examensarbetet  
 
Annika Billhult Karlsson  
Universitetslektor, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås 
 
Med vänligaste hälsningar 
 
Minna Backman    Jenny Borgesand    
Mail:xxxxxxxx     Mail: xxxxxxxxx 
Mobil:xxxxxxx   Mobil: xxxxxxxx 
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Förförståelse 
Min förförståelse om att vara först på plats vid ett akut larm.  
”Jag tänker att varje situation som sjuksköterskorna möter ute på ett psykiatrilarm kan 
handla om vad som helst, kan handla om människor med svår ångest, människor som 
vill suicidera eller människor som mår allmänt dåligt. Man vet helt enkelt inte vad man 
kommer möta. Tänker också att sjuksköterskorna kan utsättas för hot och våld av 
patienter som mår dåligt. Jag tänker också att de samarbetar mycket med polis ute vid 
suicidlarm. Tänker att arbetet kan vara psykiskt och fysiskt påfrestande men att de som 
åker ihop ofta pratar av sig efter ett arbetspass och processar svåra händelser de varit 
med om under arbetets gång”. 
 
Min egen förförståelse om att vara först på plats vid ett akutlarm inom 
psykiatriambulansen 
”Att aldrig veta vad för slags situation som finns när man kommer till platsen och att 
det är viktigt att försöka göra en objektiv bedömning av patienten och situationen på 
plats.  Det kan vara alltifrån berusade till psykotiska personer och ibland kan de som 
arbetar inom psykiatriambulansen hamna i hotfulla situationer.  Jag tror mig veta att 
det krävs erfarenhet av att ha arbetat med personer med psykisk sjukdom och 
beroendetillstånd. Arbetet kan vara psykiskt påfrestande och kräver stabilitet av dem 
som utför det.  Jag tror också att det krävs ett bra teamarbete emellan dem som arbetar 
och de kan kommunicera väl med varandra. Det krävs förmodligen också att kunna 
göra en del svåra bedömningar vad gäller suicidrisk och även somatiska sjukdomar. 
Jag tror att de som arbetar inom psykiatriambulansen har ett både psykiskt och fysiskt 
krävande arbete, men att de tycker om sitt jobb och att de upplever att de får tillbaka 
mycket av det arbete som de utför”.  
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