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Sammanfattning 
 
En av de svåraste uppgifterna en sjuksköterska kan stå inför i ett akutläge är att både ta hand 
om patient och närstående. Då all kraft fokuseras på den vårdkrävande patienten är det av 
förklarliga skäl som närstående kan hamna i skymundan. Att som ambulanspersonal efter 
avslutad behandling ta sig an de närstående i deras kaosartade situation åskådliggörs i denna 
studie vars syfte är att belysa ambulanspersonals erfarenheter och strategier i mötet med 
närstående i samband med plötsliga dödsfall i hemmet. 
 
För att på ett öppet sätt försöka förstå beskrivna situationer så valdes det en kvalitativ intervju 
som metod. Då metoden var bestämd kontaktades två verksamhetschefer vilka godkände 
genomförandet av studien. Urvalskriterierna för informanterna var sjuksköterskekompetens, 
minst fem års ambulanserfarenhet samt intresse av att medverka. De inspelade intervjuerna 
transkriberades och avidentifierades för att sedan analyseras och segmenteras. 
 
Resultatet är uppdelat i tre faser, där första fasen innehåller det som framkommit under färden 
ut till patienten. I den andra fasen har det snabba mötet med de närstående samt 
omhändertagandet av patienten behandlats och slutligen i den tredje fasen har 
omhändertagandet av de närstående behandlats. I resultatet beskrivs att det krävs tillräckligt 
med ambulanspersonal under återupplivning för att det skall bli ett optimalt omhändertagande 
av både patient och närstående. Det visade sig även att fokus initialt alltid låg på ett 
professionellt medicinskt omhändertagande och att närstående kom i andra hand i akutskedet. 
Stöd, omsorg och information till de närstående gavs så fort tid och utrymme fanns. 
Informanternas uppfattning var att den stunden som tillbringas med de närstående efter att 
behandling blivit avslutad kom att bli ett bestående minne hos de närstående. Informanterna 
fann uppdrag som dessa betydelsefulla trots att återupplivning ej lyckats. De kände att de gjort 
en viktig insats genom att stötta de närstående. 
 
Nyckelord; närstående, plötsliga dödsfall, ambulans, prehospital, akutsjukvård. 
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INLEDNING 
 
Inom ambulanssjukvården möter ambulanssjuksköterskan ett panorama av olika situationer, 
patienter och närstående. I omhändertagandet av svårt sjuka eller skadade patienter fokuseras 
det i första hand på att rädda liv. Ibland är detta trots adekvata åtgärder och optimalt 
omhändertagande inte möjligt. Under det första akuta omhändertagandet finns det en stor risk 
att eventuella anhöriga av förklarliga skäl hamnar i skymundan. Att då, efter avslutad 
akutbehandling, kunna ställa om och på ett bra sätt kunna bemöta och ta hand om anhöriga 
anser vi vara en av de svåraste situationer som sjuksköterskan kan ställas inför. Oväntad, 
plötslig död är en traumatisk upplevelse för närstående, kris och sorg i någon form är ofta 
ofrånkomligt i samband med dödsfall. Ambulanssjuksköterskan blir då i dessa fall den första 
som möter dessa känslor.  
 
Föreliggande studier fokuserar på vad ambulanspersonalen har för erfarenheter och strategier i 
mötet med närstående till någon som plötsligt avlidit i hemmet. 
 
BAKGRUND 
 
Ambulanssjukvård 
 
Den organiserade ambulanssjukvården har sina rötter i 1900-talets början och var då en 
renodlad transportverksamhet där det var brandkår, sjukhus, sjukstugor eller taxi som stod för 
verksamheten. Huvudmålet för verksamheten, har historiskt sett varit, att så fort som möjligt 
komma ut till den sjuka eller skadade patienten och att sedan skyndsamt få in denne till 
sjukhus. På 1950- och 1960-talet började ambulanssjukvården utvecklas påtagligt, 
huvudmålet var fortfarande att fort transportera patienten till en vårdinrättning men inslag av 
sjukvård började förekomma. Därför anordnades en tre- veckors utbildning till 
ambulansförare, denna var dock inte obligatorisk. På 1970-talet gjordes utbildningen om och 
omfattade då sju veckor, denna blev då obligatorisk för yrkesutövandet. På 1980-talet 
utvecklades så utbildningen till att omfatta 20 veckor för den som redan var verksam inom 
området. För nyanställning krävdes det vid denna tidpunkt undersköterskeutbildning 
(Suserud, 1998).  
 
Ambulanssjukvården ses nu som hälso- och sjukvårdens förlängda arm och har utvecklats 
enormt både gällande kvalitet och kapacitet. Kraven på kompetens har ökat för yrkesutövarna 
då nya och avancerade behandlingsmetoder utvecklats och integrerats inom ambulans-
verksamheten (Suserud, 2005). Enligt socialstyrelsen (SOSFS 1999:17) ska den som idag 
administrerar läkemedel inom ambulanssjukvården vara legitimerad. Därför har det från och 
med den första november 2005 satts som krav från socialstyrelsen att varje ambulans ska vara 
bemannad med minst en sjuksköterska. 
 
Ambulansinstruktioner 
 
Varje sjukhusområde eller landsting i Sverige använder sig av behandlingsanvisningar och 
ambulansinstruktioner för personalen inom ambulanssjukvården. De innehåller bland annat 
instruktioner för om hjärtlungräddning (HLR) ska påbörjas eller inte. De innehåller också 
instruktioner om vid vilka kriterier HLR får avlutas. Dessa riktlinjer kan skilja sig åt mellan 
de olika sjukhusområdena. Generellt inom vårt ambulansområde skall HLR påbörjas vid 
dödsfall om inte säkra dödstecken finns. Dessa kan till exempel vara likstelhet, likfläckar eller 
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om kroppen uppvisar skador som inte är förenligt med fortsatt liv. Sjuksköterskan i ambulans 
kan emellertid välja att avstå från återupplivning vid hjärtstopp om patienten är över 80 år, 
hjärtstoppet är obevittnat och EKG visar asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet (PEA). 
Sjuksköterskan har även rätt att avbryta pågående återupplivning om patienten under en 
tidsperiod på 30 min endast uppvisat asystoli trots HLR (Behandlingsanvisningar Kungälvs 
sjukhus, 2007).  
 
Purves & Edwards (2005) menar att den prehospitala vårdaren som äger rätt att ta sådana 
svåra beslut, som att avbryta eller inte påbörja HLR, behöver ha någon form av formell 
utbildning i att omhänderta närstående. Denna utbildning kunde bland annat ge kunskap om 
hur man kommunicerar med människor i kris, hur tragiska besked kan förmedlas samt hur en 
kris och sorgeprocess kan se ut. Ett sådant program presenteras av LeBrocq, Charles, Chan 
och Buchanan (2003) där akutvårdspersonal blev utbildade i bland annat krishantering för att 
kunna ta hand om personer som förlorat närstående. Detta program mottogs mycket väl av 
både personal och drabbade familjer. 
 
Ambulanssjuksköterskans kompetensområde 
 
Socialstyrelsen har i en beskrivning av sjuksköterskans roll och funktion inom 
ambulanssjukvården fastslagit att sjuksköterskan ska: 
 

 Ha ansvar för omvårdnaden. 
 Utföra vissa undersökningar samt specifika behandlingar. 
 Informera patienter och närstående samt handleda kollegor och 

studenter. 
 Vara uppdaterad och delaktig i forsknings och utvecklingsarbete. 
 Planera och leda det prehospitala vårdarbetet samt samverka med andra 

professioner. 
 Leda/medverka i omhändertagande och vård av skadade vid 

katastrofplats. 
 

I ambulanssjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår det att denna i samråd med patient eller 
närstående ska bedöma omvårdnadsbehov och vidta åtgärder för att optimera en god vård. Det 
står också beskrivet att sjuksköterskan vid behov ska stödja patient och/eller närstående i kris 
eller om så behövs kunna hänvisa till annan expertis (SOSFS 1997:18). 
 
 
Människan i kris 
 
Ordet kris kommer från det grekiska ordet crisis som betyder avgörande vändning, plötslig 
förändring eller ödesdiger rubbning (Cullberg, 2000).  För att på ett effektivt sätt kunna hjälpa 
en människa i kris behövs det såväl medicinsk som psykologisk kunskap om både normala 
och patologiska tillstånd som kan uppkomma efter en traumatisk kris. Denna kunskap är 
nödvändig för att på ett riktigt sätt kunna tolka en krisdrabbad människas tillstånd och på så 
sätt göra en första bedömning av dennes hjälpbehov (Lundin, 2002). 
 
Cullberg (2000) menar att människan kan hamna i ett psykiskt kristillstånd då hon hamnat i  
 

”en livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 
tillräckliga för att man skall bemästra den aktuella situationen” (Cullberg, 2000, s.15). 
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Han delar även upp krisens utlösande faktorer i två grupper; utvecklingskrisen eller den 
traumatiska krisen. Utvecklingskrisen kan utlösas av sådana händelser som vanligtvis kan 
betraktas som en naturlig del av livet men som hos den enskilda individen kan ses 
övermäktiga att hantera. Sådana händelser kan till exempel vara att gå i pension, få barn eller 
att tvingas ut i arbetslivet. Den traumatiska krisen utlöses däremot av en yttre, ofta oväntad 
händelse där individen kan känna sin trygghet, fysiska existens eller sociala identitet allvarligt 
hotad. 
 
Cullberg (2000) delar in krisen i fyra faser där den första benämns chockfasen. Denna övergår 
sedan till en reaktionsfas som följs av bearbetningsfasen som i sin tur leder fram till 
nyorienteringsfasen. Dessa faser ska inte ses som en stel mall utan mer som ett hjälpmedel för 
att orientera sig i den drabbade individens krisförlopp. De olika faserna behöver inte alltid 
vara tydligt separerade från varandra utan kan ibland vävas in i varandra eller till och med helt 
saknas (Kent & McDowell, 2004). I denna studie kommer chock- samt reaktionsfasen att 
beskrivas utförligare än de sist nämnda då det är i dessa faser ambulanssjuksköterskan oftast 
möter drabbade närstående. 
 
Chockfasen: Denna fas kan vara allt ifrån något ögonblick ända till ett par dygn efter en 
traumatisk händelse. Här försöker individen på alla sätt hålla verkligheten ifrån sig eftersom 
hon här inte klarar att hantera händelsen, förlusten har inte accepterats. Medvetandet kan vara 
grumlat och psyket ej mottagbart för kommunikation, vilket innebär att individen kan ha svårt 
att minnas vad som sägs och sker under denna fas. Kaos råder i människan men hon kan ändå 
ibland uppfattas som samlad och ordnad. Andra reaktioner som kan förekomma är gråt, skratt, 
apati eller hyperaktivitet. Hon kan även förefalla desorienterad eller känslomässigt avstängd. 
Även fysiska symtom såsom frossa, svettningar, darrningar och kräkningar kan förekomma 
(Cullberg, 2000). 
 
Reaktionsfasen: I denna fas når det inträffade en medveten nivå och personen börjar förstå 
vad som hänt. I samband med detta mobiliseras de psykiska försvarsmekanismerna som kan 
utgöras av förnekande, bortträngning, projektion, regression, rationalisering och isolering av 
känslor. Dessa försvarsmekanismer fyller en funktion då de tillåter den drabbade att stegvis ta 
in verkligheten. De bidrar således till en mer hanterbar bearbetning av den traumatiska 
händelsen. I reaktionsfasen kan det förekomma starka reaktioner såsom självförakt, 
aggressivitet, planlöst beteende och desperata handlingar av olika slag. Även trötthet, 
sömnrubbningar, mardrömmar och skuldkänslor är vanligt i denna fas som vanligtvis varar i 
fyra till sex veckor efter den utlösande händelsen (Cullberg, 2000). 
 
Bearbetningsfasen: Denna fas innebär att individen börjar se framtiden an och tankarna börjar 
i högre grad upptas av annat än den traumatiska händelsen. Bearbetningsfasen pågår sex till 
tolv veckor efter händelsen (Cullberg, 2000). 
 
Nyorienteringsfasen: Denna fas kan sägas pågå livet ut. Den krisdrabbade kan nu leva med 
händelsen och det inträffade utgör inget hinder i det dagliga livet. Händelsen finns dock för 
alltid kvar inom den drabbade och utgör en av dennes erfarenheter (Cullberg, 2000).   
 
 
Mötet med närstående 
 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1996:29) är det hälso- och sjukvårdens ansvar att ha en god 
kännedom om olika slags reaktioner som kan förekomma vid plötsliga dödsfall för att 
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optimalt bemöta de anhöriga. Hälso- och sjukvårdens uppgifter ska fullgöras med respekt för 
den avlidne samt att de efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Finns inte denna kunskap 
är det en risk att sjuksköterskan väljer att gå undan i stället för att stå upp och våga möta de 
anhöriga som kan befinna sig i ett tillstånd av kaos och förtvivlan. 
 
Att möta närstående i kris är tveklöst mycket svårt och det är inte ovanligt att sjuksköterskan 
önskar att det gick att undvika dessa situationer menar Scott (2007). Hon menar även att 
akutvårdspersonal bör fråga sig hur de själva påverkas av att använda sig själva som ett 
terapeutiskt verktyg när de hamnar i situationer där de tvingas ta emot sorger och trösta 
närstående som för dem själva är främlingar. Scott anser att det handlar om att ge lite av sig 
själv till de närstående, och man kan göra det genom att till exempel ge dem tid för att 
uttrycka sig, tystnad för att komma till insikt, samt information för att förstå.   
 
Kock – Redfors (2002) skriver att det är en konst att ta hand om anhöriga i samband med 
plötsliga, oväntade dödsfall, det krävs vid dessa tillfällen mer av sjuksköterskan än om döden 
varit väntad. Vidare menar hon att ett bra bemötande skapar gynnsammare förutsättningar för 
de anhörigas fortsatta sorgeprocess, och att ett bra omhändertagande av de anhöriga i den 
akuta situationen kan förhindra att såväl psykiska som somatiska sjukdomar uppstår hos de 
närstående i efterförloppet. 
 
Dahlberg (1994) menar att sjuksköterskan bör ha en god självkännedom, och kunskap om 
möten med andra, för att kunna se och göra det bästa av mötet med närstående. 
Sjuksköterskan bör se sig själv, ha en personlig styrka och vara klar över vem hon själv är, för 
att lättare vara inkännande gentemot andra människor. Det krävs även mod för att våga möta 
dem och se deras smärta och behov. Hon tycker att ett bra möte inte behöver kräva så mycket, 
det kan räcka med en blick, en handtryckning eller ett varmt ord.  
 
Vanligtvis har ambulans och akutvårdspersonal bara ett enstaka och relativt kort möte med 
närstående till människor som plötsligt avlidit. Dessa möten präglas dock ofta av intensitet 
och är betydelsefulla. Det är detta initiala möte och samspel mellan 
ambulans/akutvårdspersonal och närstående, som kan sätta grunden för hur de drabbades 
fortsatta sorgeprocess utvecklar sig. Ett dåligt möte kan sätta spår och få långtgående 
konsekvenser för de drabbades krisreaktioner (Merlevede, Spooren, Henderick, Portzky, 
Buylaert, Jannes, Calle, Van Staey, De Rock, Smeesters, Michem & van Heeringen, 2004).  
 
Steen, Naess & Steen (1996) kom i en studie fram till att en stor del av ambulanspersonalen 
ansåg att omhändertagandet av närstående som varit med vid plötsliga dödsfall var en stor och 
mycket viktig del av deras arbete. I genomsnitt brukade de vara kvar hos närstående i en 
timme efter att återupplivningen avslutats för att ge stöd. Många menade att fysisk kontakt var 
effektivt för att lindra smärtan och stödja de drabbade. De ville inte heller lämna någon 
närstående hemma utan att ha sett till att de fått kontakt med någon vän eller släkting. Vid 
vissa fall hände det att ett nytt larm kom innan de kände sig klara på platsen vilket upplevdes 
mycket frustrerande. Att ta hand om sörjande närstående på ett bra sätt var inget de blivit 
lärda utan något som kom genom erfarenhet.  
 
 
Närstående med vid återupplivning 
 
Vid plötsliga dödsfall i hemmet är det inom ambulanssjukvården ofta oundvikligt att 
närstående är närvarande vid återupplivningsförsöken. Detta är något som studerats av bland 
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andra Axelsson, Zettergren & Axelsson (2005) som funnit att det kan vara positivt för 
sjukvårdspersonal att närstående bevittnar återupplivningsförsöken. Det kan öka respekten för 
patienten och medvetandegöra personalen om patientens integritet. Oftast sker 
kommunikationen med eftertanke och hög professionalism råder. Även negativa sidor 
beskrivs, som att det kan öka stressen hos personalen och att det kan kännas obehagligt att bli 
studerad och kanske ifrågasatt. Det fanns också en rädsla för att närstående inte skulle klara 
av påfrestningen av att se sin kära i denna situation samt att de skulle störa arbetet och vara i 
vägen. Författarna menar att om närstående är med vid återupplivningsförsöken ska de hela 
tiden åtföljas av någon ur personalen som kan stötta och förklara vad som sker. Betydelsen av 
att hela tiden ha personal avdelad till närstående vid återupplivning bekräftas av 
Hallgrimsdottir (2000) vars studie även visade att personalen föredrog om närstående inte 
bevittnade återupplivningen.  
 
Ellison (2003) menar att familjemedlemmar som är med vid återupplivningsförsöken ofta får 
klart för sig att allt som kunde ha gjorts för patienten verkligen blev gjort och att de kunde 
känna att de varit ett stöd för patienten ända in i det sista.  Hos sjuksköterskorna i studien fann 
hon att det hos många fanns ett obehag av att bli observerade under det intensiva arbetet med 
patienten samt en rädsla för att kunna bli anmäld. Enligt Ellison kan sjuksköterskan ibland ha 
svårt att hantera situationer kopplade till döden och döendet och att det är dessa personliga 
begränsningar som kan leda till ett motstånd att ha närstående närvarande vid 
återupplivningsförsök. Hon menar även att det fanns ett samband mellan positiva attityder till 
närståendes närvaro och en hög utbildningsnivå hos sjuksköterskan. 
 
Knott & Kee (2004) är av den uppfattningen att närstående som närvarar vid 
återupplivningsförsök i efterhand uppskattar att ha fått bevittna hur mycket tid och kraft som 
lagts ner för att försöka rädda deras familjemedlem och att de känner att de fått vara med sin 
kära in till det sista ögonblicket. Risken är dock att det sista minnet av patienten inte blir 
positivt utan att denne blir hågkommen som den han var under återupplivningsförsöken 
omgiven av kaos och kanske förvirring. Hon menar även att det är ovanligt att det finns en 
klar policy om att ha med närstående eller inte och att det är tjänstgörande personal som avgör 
detta. Att närstående inte närvarar kan bero på att personalen känner obehag inför att bli 
observerade eller att de tror att närstående inte klarar av de påfrestningar det kan innebära att 
bevittna dessa situationer. I de fall närstående är med bör det finnas någon som har som enda 
uppgift att ta hand om dessa.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att belysa ambulanspersonals erfarenheter och strategier i mötet 
med närstående i samband med plötsliga dödsfall i hemmet.  
 
 
 
METOD 
 
Med tanke på studiens syfte valdes en kvalitativ intervju som metod. En kvalitativ ansats är 
enligt Kvale (1997) passande för att tolka redogörelser och på ett öppet sätt försöka förstå 
beskrivna situationer. Genom dialogen i intervjun tillåts deltagaren att med egna ord uttrycka 
personliga erfarenheter, känslor och upplevelser. Dahlberg (1997) menar att kvalitativa 
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intervjuer lämpar sig väl för forskning inom hälso- och sjukvården. Det är många variabler 
som är svåra att mäta som till exempel mening, helhetssyn, lidande, eller som i denna studie 
erfarenheter av möten. I intervjun kan sådana fenomen belysas, analyseras och beskrivas. 
 
Urval 
 
Två verksamhetschefer i Västra Götalandsregionen tillfrågades muntligt, via telefon, om att få 
genomföra intervjuer på deras ambulansstationer. Därefter skickades ett informationsbrev om 
studien till desamma (bilaga 1). De gav båda sitt muntliga samtycke. Fyra ambulansstationer 
inom samma ambulansområde i Västra Götaland besöktes sedan personligen av författarna 
som informerade om studien, lämnade ett informationsbrev och undersökte om intresse fanns 
att delta. Urvalskriterierna var sjuksköterskekompetens, minst fem års ambulanserfarenhet 
samt villighet att delta. De första sex som tillfrågades uppfyllde alla urvalskriterierna samt 
hade en positiv inställning till deltagande. Informanternas ålder varierade mellan 33 till 41 år 
och samtliga hade många års erfarenhet av ambulanssjukvård. Med undantag av en hade 
samtliga börjat som ambulanssjukvårdare och sedan studerat vidare. Två var 
allmänsjuksköterskor, två narkossköterskor och resterande två var ambulanssjuksköterskor. 
Fyra av informanterna var män och två var kvinnor, vilket bra speglade könsfördelningen av 
personalen i aktuellt ambulansområde. 
 
 
Datainsamling 
 
Informanterna hade i förväg informerats om syftet med studien samt att de skulle fundera ut 
något eller några patientfall där närstående hade närvarat i samband med plötslig död i 
hemmet. De informerades även om att deltagandet var frivilligt samt att intervjun skulle 
behandlas konfidentiellt. Datainsamlingen valde författarna att göra genom halvstrukturerade 
intervjuer bestående av öppna frågor. Detta för att kunna beskriva och förstå det centrala i 
informantens livsvärld (Olsson & Sörensen, 2002). Det gav också möjlighet till att ställa 
följdfrågor och fördjupa sig i ämnet samt möjlighet till förtydliganden. En intervjuguide 
(bilaga 2) sammanställdes med totalt 4 övergripande frågeställningar. Det förekom följdfrågor 
som inte går att finna i intervjuguiden. Författarna kom överens om att sex intervjuer skulle 
kunna ge tillfredställande beskrivningar och mönster för att sammanställa studien, vilket 
Olsson och Sörensen (2002) påtalar som huvudsyftet med insamlingsmetoden för en kvalitativ 
studie. 
 
En provintervju genomfördes inledningsvis där båda författarna deltog, en som intervjuare 
och en som observatör. Dels för att se att intervjuguiden gav relevant information, dels för att 
nå ett gemensamt och likvärdigt förhållningssätt. Denna intervju innehöll relevant information 
och beslutades i efterhand med tillåtelse av informanten, att ingå i studien. Därefter 
genomfördes intervjuerna av författarna var och en för sig. 
 
Intervjuerna genomfördes alla på respektive ambulansstation. Fyra av dem under ordinarie 
arbetstid, och två i anslutning till arbetspassets slut. En intervju fick avbrytas på grund av larm 
och återupptogs en timme senare. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum, för att slippa 
onödigt störande moment. Intervjuerna spelades in och var och en varade i 20 - 30 minuter.  
Därefter transkriberades intervjuerna och avidentifierades, för att sedan analyseras och 
segmenteras (Olsson & Sörensen, 2002). 
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Etiska aspekter 
 
Verksamhetschefer och informanterna fick en muntlig och en skriftlig förfrågan angående 
deltagandet i studien (bilaga 1). Samtliga informanter informerades om att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur studien samt att materialet enbart skulle 
användas för den aktuella studien. Kvale (1997) belyser vikten av att informanterna i förväg 
informeras och frivilligt kan dra sig ur om de så önskar. Informanterna informerades även om 
att materialet skulle behandlas konfidentiellt (Kvale 1997), därför avidentifierades och 
kodades samtliga intervjuer under transkriberingen, därefter raderades banden. Alla namn på 
personer, ambulanser, sjukhus och orter utelämnades. 
 
 
Bearbetning av data 
 
Dataanalys och bearbetning skedde i enlighet med Dahlberg (1997) som beskriver en 
dataanalys i tre faser; helhet – delar – helhet. I fas ett bekantar sig författaren med texten som 
en helhet för att få en första förståelse för den. Fas två kännetecknas av analys där texten delas 
upp i mindre delar och tolkas för att fördjupa förståelsen. I den tredje fasen blir texten återigen 
en helhet där datamaterialets delar sammanfogas till ett mer koncentrerat meningsinnehåll. 
 
Samtliga intervjuer bandades för att därefter transkriberas. De utskrivna intervjuerna 
genomlästes sedan upprepade gånger av båda författarna för att få en helhetskänsla och 
förståelse för texten. Därefter valdes särskilt meningsbärande enheter i texten ut och 
markerades, det vill säga ord eller meningar med särskilt värde för studiens syfte. Slutligen 
jämfördes de meningsbärande enheterna med varandra relaterat till innehåll och innebörd och 
olika kategorier, eller kärnpunkter började ta form. Dessa sammanfattades sedan i tre olika 
huvudteman eller faser ur vilka det även framkom ett antal underteman.  
 
 
RESULTAT 
 
Här följer en beskrivning av de patientfall som ligger till grund för intervjuerna med 
ambulanspersonalen. 
 
1 Handlar om en körning, prio ett, till en yngre livlös man som har hittats av hustru och barn. 
HLR påbörjas av hustrun i väntan på ambulanspersonal. Då ambulanspersonalen kommer tar 
de över hjärt- och lungräddningen, de arbetar med patienten fram tills att läkare anländer och 
avbryter behandlingen. Svårt att få en dialog med hustrun initialt. Ambulanspersonalen hade 
pratat ihop en grov plan för de anhöriga, då misstanke fanns om att det var småbarn med i 
bilden. Familjen fick hjälp av ambulanspersonalen med praktiska saker, efteråt satt de ner och 
diskuterade vad som hade hänt och vad som hade gjorts… 
 
 
2 Är ett patientfall som ambulanspersonalen fått som bröstsmärta. Patienten är en äldre man 
som ramlat ihop. Då körningen påbörjas andas patienten men under tiden ut till patienten 
kommer det in nya besked om att patienten slutat andas. Händelsen är bevittnad av patientens 
familj. HLR påbörjas av ambulanspersonalen men är resultatlös. Området är tomt på 
ambulanser så det kommer inte någon andra ambulans. Anhöriga informerades om att hjärt- 
och lungräddningen skulle avbrytas. Då återupplivningen var avslutad kunde 
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ambulanspersonalen rikta sin uppmärksamhet mot de anhöriga, det hade inte funnits tid till 
det tidigare. Ambulanspersonalen menar att det är akutsjukvård att ta hand om de anhöriga på 
ett professionellt sätt… 
 
 
3 Är en långkörning, det startade som en prio 2, troligtvis handlade det om andningsbesvär 
men som under färdens gång prioriteras upp till en prio 1 då patienten blivit sämre. Då 
ambulanspersonalen ser patienten så förstod de ganska omgående att det handlade om ett 
hjärtstillestånd. På plats hos patienten fanns patientens särbo. Enligt särbon har patienten känt 
sig dålig en tid. Hjärt- och lungräddning påbörjades, någon mer ambulans skulle inte komma 
på en bra stund. I regel brukar ambulanspersonalen fundera lite över strategi för anhöriga på 
väg ut då de misstänker att patienten är död, det gjordes inte i detta fall då den informationen 
kom senare till ambulanspersonalen. Den anhörige på plats var i chock med kunde ändå hjälpa 
till med att svara på de frågor som ställdes. Anhörig blev informerad om att 
ambulanspersonalen skulle avbryta behandlingen. En av ambulanspersonalen satt och höll 
hand och småpratade med anhörig i vardagsrummet medan resten av personalen städade upp 
efter sig och iordningställde den avlidne… 
 
 
4 Startade som larm, prio 1, ambulanspersonalen fick information om att patienten inte 
andades men var varm, en ambulansbesättning till sattes på uppdraget direkt. Körningen gick 
mot grannkommunen där ambulanspersonalen möttes av ovanligt många anhöriga direkt. På 
vägen ut i ambulansen mot patienten diskuterades inte anhöriga, samtalen kretsade istället 
runt praktiska ting som skulle göra omhändertagandet av den nödställde så smidigt som 
möjligt. Väl på plats visade det sig att omhändertagandet gällde en äldre kvinna. Hjärt- och 
lungräddning var inte påbörjad då ambulanspersonalen kom, utan startades av 
ambulanspersonalen. Ambulanspersonalen som arbetade med patienten insåg att behandlingen 
var utsiktslös, anhöriga blev informerade om att hjärt- och lungräddningen skulle avslutas. 
Anhöriga var väldigt uppjagade och förtvivlade. Sedan tog en av ambulanspersonalen kontakt 
med begravningsentreprenör… 
 
 
5 Handlar om ett hjärtstillestånd där anhöriga påbörjar hjärt- och lungräddning. 
Ambulanspersonalen vet att det kommer att finnas barn på plats. Det var två stycken 
ambulanser som körde på larmet. Det funderas under färden ut till patienten om man som barn 
skall behöva vara med om en sådan här händelse. Den anhöriga var i någon form av 
upplösningstillstånd samtidigt som adekvata frågor ställdes till ambulanspersonalen. Hjärt- 
och lungräddningen avslutades på plats. Ambulanspersonalen satt sedan ner med den 
anhöriga, rent automatiskt brukade ambulanspersonalen lägga en hand på anhörigas axel eller 
arm vid sådana här tillfällen… 
 
 
6 Var ett larm som ambulanspersonalen fick. Det var ett olycksfall på ett barn. Informationen 
som gavs till ambulanspersonalen var knapphändig men det framgick att barnet troligtvis var 
illa skadat. Vägbeskrivningen som gavs var bristfällig så det var svårt att hitta till patienten. 
En akutbil var även på väg till patienten. Hjärt- och lungräddning är påbörjad av anhöriga då 
ambulanspersonalen anlände. Patienten lastas i akutbilen och föräldrarna sätter sig i den andra 
ambulansen. Det är långt till sjukhuset och det ställs frågor som upplevs som svåra att svara 
på för ambulanspersonalen. Eftersom ambulanspersonalen idag har mer erfarenhet så skulle 
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omhändertagandet av mamman ha blivit annorlunda, hur det skulle ha varit annorlunda kan 
inte preciseras men erfarenheten hade kommit in på ett annat sätt… 
 
Resultatet är uppdelat i tre faser/teman, se figur 1. I första fasen behandlas det som 
framkommit under färden ut till patienten. I den andra fasen har det snabba mötet med 
anhöriga samt omhändertagandet om patienten lyfts fram och slutligen i den tredje fasen har 
omhändertagandet av de anhöriga behandlats. I dessa tre faser har återkommande 
beskrivningar och svar samlats i underrubriker som sedan placerats i rätt tema. För att 
framhäva den samlade informationen som getts under intervjuerna har det lagts till citat vilka 
är skrivna med kursiv text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAS 1 
Mental förberedelse 

FAS 2 
Etablera kontakt 

FAS 3 
Närstående i centrum 

Samordning/Vara 
tillräckligt många 

Strategi/Upplägg Första närstående-
kontakten 

Prof. medicinskt 
omhändertagande 

Återupplivning 
med närstående 

närvarande 

Beslut om avslut 

Värdighet/ 
Iordningställa 

Närståendes 
reaktioner 

Hantera närståendes 
reaktioner 

Vara kvar/ 
Praktisk hjälp 

AMBULANSPERSONALENS 
ERFARENHETER OCH 

STRATEGIER 

 
 
Fig 1. Sammanställning av studiens  resultat. 
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Fas 1 Mental förberedelse 
 
Ambulanspersonalens förberedelse inför uppdraget började när de fick larmet och satte sig i 
bilen. Det som framkom var att ambulanspersonalen under färden ut till patienten mestadels 
diskuterade praktiska frågor gällande patienten. Diskussionen handlade ofta om 
arbetsfördelning på plats så att den vårdkrävande så fort som möjligt skulle få hjälp. Anhöriga 
var inte direkt med i någon plan på vägen ut, utan fokusering låg mestadels hos patienten. 
Detta förändrades dock då ambulanspersonalen visste eller misstänkte att det skulle finnas 
barn på plats. Ambulanspersonalen förberedde sig också mentalt under färden och fokuserade 
sig på omhändertagandet. I de omhändertagande där det endast var en ambulansbesättning på 
plats, där det av olika anledningar skulle dröja att få fram mer personal, var det en 
genomgående önskan om mer personal så att både patient och anhöriga skulle få hjälp. Det 
talades även om kommunikationen med larmcentralen (SOS-alarm), där till exempel vikten av 
en god vägbeskrivning lyftes fram samt relevant informationen gällande patienten. Vissa av 
informanterna menade att det kunde vara avgörande för hur mötet med de anhöriga skulle bli. 
 

Strategi/upplägg 
 
I alla intervjuerna framkom det att patienten kom i första hand. Fanns det bara en ambulans på 
plats så riktades alla insatser mot patienten då denna var i behov av akut hjälp. Då mer 
personal infann sig tog sig en ur denna besättning an de närstående. Vissa förberedde sig 
mentalt genom att fundera över vad som skulle sägas till närstående på plats, men oftast så 
skaffade sig ambulanspersonalen en uppfattning om de närstående när de väl träffade dessa. 
 

”… i första hand är det ju den drabbade som skall tas om hand. En vanlig fras i  
ambulansen är,  vi får se hur det ser ut... och så får fokuseringen bli… om du förstår?” 
( Informant 4) 

 

Samordning/vara tillräckligt många 
 
På väg ut till adressen dit ambulansen blivit skickad försökte personalen att inhämta så 
mycket informationen som möjligt från larmcentralen (SOS-alarm). Ambulanspersonalen tog 
kontakt med SOS för att få en uppfattning om hur lång tid det kunde ta innan mer personal 
kom, om inte denna information tidigare hade givits. Samtliga informanter hade velat ha två 
ambulanser på plats direkt för att kunna göra en god insats på plats med både patienten och de 
anhöriga. Informanterna var dock införstådda med att scenariot där två ambulanser alltid kom 
samtidigt inte var något de kunde räkna med. Information som ambulanspersonalen även ville 
ha var om hjärt- och lungräddning var påbörjad. Vid framkörningen till patienten framkom 
det att en viss frustration uppstod hos ambulanspersonalen då de fått en vägbeskrivning som 
varit undermålig. 
 

”… så ringde vi SOS o fråga om det var nån mer ambulans på väg.. det var det ju inte 
då men dom skulle skicka en från xxxxx som ligger en sex ja minst sex mil därifrån o 
även en akutbil från nånstans… så ja… vi visste ju att vi skulle va ensamma en lång 
stund i alla fall” (Informant 3) 
 

 12



 
Fas 2 Etablera kontakt 
 
I alla intervjuerna framkom det att patienten kom i första hand, de anhöriga fick i några fall 
svara på några snabba frågor angående patienten innan patienten började behandlas. Ett 
professionellt bemötande av anhöriga i form av en snabb start av behandling av patient 
beskrev informanterna vara det som anhöriga kom att värdesätta mest. Ambulanspersonalen 
skulle veta vad de gjorde och ha ordning på sin utrustning i samband med omhändertagandet 
av patienten. I intervjuerna visade det sig att anhöriga har uppträtt både rationellt och 
irrationellt. I vissa patientfall hade anhöriga påbörjat hjärt- och lungräddning i väntan på 
ambulansen, medan närstående i andra patientfall avvaktat. Antalet anhöriga på plats i 
patientfallen har varit olika, det har inte framkommit att hjärt- och lungräddning har startats i 
större utsträckning bara för att det varit mer folk hos patienten i väntan på ambulans. Då 
ambulanspersonalen konstaterade att det fanns barn med i bilden visade det sig att 
omhändertagandet blev extra påfrestande.    
 

Första närståendekontakten   
 
Ambulanspersonalen ställde några snabba frågor till de närstående då behandlingen av 
patienten skulle påbörjas. Frågor som ålder på patienten, tidigare sjukdom och om hjärt- och 
lungräddning hade påbörjats innan ambulanspersonalen kom. Det talades även om att känna 
av situationen, vad det var för människor på platsen och hur relationen till patienten var. I 
intervjuerna har det framkommit att de närstående reagerat olika då ambulanspersonalen 
kommit till patienten. Närstående hade ofta varit ledsna, förtvivlade och chockade. Oro inför 
framtiden hade också visat sig tidigt. I något fall hade de närstående varit irriterade på 
ambulanspersonalen då de tyckte att de inte kommit fram tillräckligt fort till den nödställda. I 
patientfallen var det oftast de närmaste som har varit på plats hos patienten, antalet närstående 
på plats skiftade i de olika patientfallen.  
 

”… Förtvivlade, dom förstod nog tror jag att det var allvarligt och ja ju mer vi håller 
på å dom fråga ju saker under tiden o då ger man ju antydningar om att det är kanske 
inte mycket att göra…” (Informant 2) 

 
Då ambulanspersonalen vetat eller misstänkt att det kunde finnas barn på platsen där 
vårdinsatsen skulle ske så togs dessa barn i ett tidigt stadium med i planeringen för ett gott 
omhändertagande. Rent automatiskt hade tankar och funderingar satt fart runt dessa barn och 
fokuseringen hade blivit ännu större. Att ta hand om dessa barn fann flera ur 
ambulanspersonalen som en tung och jobbig bit. 
 

”… det är ju extra känsligt o de e ju en ovan situation så och bemöta barn i den här 
situationen, hur man ska agera när de kommer o frågar o sådär…” (Informant 1) 

 

Professionellt medicinskt omhändertagande 
 
Informanterna poängterade vikten av ett professionellt medicinskt omhändertagande av 
patienten. Ett omhändertagande där anhöriga såg att det var kompetent personal som gjorde 
allt för deras närstående. Det talades om att omhändertagandet alltid skulle kommas ihåg av 
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de närstående. 
 

”… Var professionell, visa att du vet vad du sysslar med o att du till o börja med ger en 
god medicinsk behandling. Jag tror att anhöriga värdesätter att deras… ja deras 
närstående fått en optimal behandling” (Informant 3) 

  
Det som var återkommande i intervjuerna var det snabba första mötet med de närstående då 
den första ambulansen anlände, det fanns då varken tid eller utrymme för något längre samtal 
med de närstående. Ambulanspersonalen som var först på plats visste att fokuseringen skulle 
komma att ligga på patienten i väntan på att mer personal skulle dyka upp. I intervjuerna 
visade det sig att ambulanspersonalen skulle vilja ha haft personal som kunde ha dirigerats 
direkt till de anhöriga. 

 
”… att bara bli en mekaniskt individ som skall göra det här för att få igång patienten, 
det är obekvämt, man vill på något sätt ha tiden och få en kontakt även runt omkring, 
det är en tung bit, man upplevs nog utifrån som en ganska robotliknande varelse” 
(Informant 5) 

 

Återupplivning med närstående närvarande 
 
Att närstående var med, eller fanns i närheten vid återupplivningsförsök i hemmen var ofta 
ofrånkomligt. I hälften av de beskrivna fallen hade närstående redan startat HLR enligt 
instruktioner från larmcentralen. I de fall där endast en ambulansbesättning kommit till 
platsen fanns ingen tid att initialt fundera på om närstående tittade på eller inte. I de fall där 
det var två ambulansbesättningar på plats kunde en ur personalen direkt rikta 
uppmärksamheten mot anhöriga och ge dem ett val om att vara kvar eller gå till något annat 
rum. I ett fall gjorde de närstående klart att de inte ville bevittna återupplivningsförsöken, men 
oftast var de splittrade och vandrade emellan. I några av fallen hade mindre barn varit 
närvarande, ambulanspersonalen hade då funderat på om de verkligen skulle behöva bevittna 
återupplivning. En informant berättade att han föredrog att närstående inte såg på, men att de 
fick om de ville. 

 
”… det kan se brutalt ut… och jag vet inte om det tillför något för anhöriga att… vad 
ska jag säga… min uppfattning är att det kan vara bättre att komma ihåg patienten i en 
annan situation. Men vill någon titta så får dom det” (Informant 4) 

 
I övrigt framkom inga tydliga åsikter för eller emot att närstående var närvarande vid arbetet 
med patienten utan att de själva fick göra valet. 
 

”… jag talade om för henne att vi skulle göra allt vi kunde för honom men att det 
kanske kunde vara obehagligt för henne och att hon därför kunde, ja om hon ville vara i 
något annat rum eller så en stund så, så fick hon vara det” (Informant 3) 

 

Beslut om avslut 
 
Ambulanspersonalen har ett stöd i ambulansinstruktionerna som tydligt föreskriver när det är 
tillåtet att avbryta behandlingen. Efter att ha följt behandlingsriktlinjerna, och vanligtvis ha 
fortsatt behandlingen längre än vad dessa föreskrev, tog informanterna i studien oftast beslutet 
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om avbrytande i samråd med varandra, eller anslutande kollegor. I ett fall var det läkare som 
beslutade och i ett annat fall togs beslut om avtransport till sjukhus eftersom det gällde ett 
barn. Innan behandlingen helt avbröts var det dock vanligt att ambulanspersonalen förklarade 
för närstående vad de gjort och varför, och förtydligade att patienten fått all behandling som 
kan ges men att det nu var dags att avbryta. De flesta närstående verkade då känna en viss 
delaktighet i beslutet och accepterade detta.               
 

”…pratade med den anhöriga och berättade vad vi gjort o sett o så men att det… ja att 
det var utsiktslöst och att han faktiskt tyvärr hade gått bort så ja, jag pratade med henne 
så att hon skulle veta att vi tänkte avbryta… Och hon, hon verkade förstå det… eller ja 
hon samtyckte till det” (Informant 2) 

 

Värdighet/iordningställa. 
 
För flertalet av informanterna var det en självklarhet att göra i ordning efter sig. Att städa upp 
och plocka med sig allt som använts i arbetet med patienten. Att göra i ordning den avlidna 
föll sig också naturligt. Ambulanspersonalen torkade av patienten, plockade bort nålar, 
elektroder och annat som använts under återupplivningen. Oftast lade de upp den avlidna i en 
säng, lade över en filt och kanske tände ett ljus.  

 
”…och vi som varit med patienten snyggade till henne, knäppte skjortan, la henne i en 
soffa, drog tillbaka en matta och ett bord, tände ett stearinljus” (Informant 4) 

 
 
Fas 3 Anhöriga kommer i centrum 
 
I de fall där det varit mer än en ambulansbesättning på plats tidigt har ambulanspersonalen 
direkt avdelat någon att ta hand om de närstående. Oftast har det varit någon från den senast 
anlända ambulansen. Har det endast varit en ambulansbesättning under den större delen av 
arbetet med patienten har närstående av förklarliga skäl hamnat i skymundan. Det är först 
efter att återupplivningen avslutats som uppmärksamheten kan riktas helt och fullt mot de 
närstående. Någon menar att det är här den stora vårdinsatsen börjar. Ett par av informanterna 
beskriver detta som en ny fas under samma uppdrag, att det är som två körningar i en. Först 
det urakuta som sedan övergår till den akuta vården av närstående. Något som merparten av 
informanterna ser som en svår men mycket viktig del av deras arbete.  
 

Närståendes reaktioner 
 
I intervjuerna har det framkommit ett brett spektrum av olika reaktioner från de närstående.  
Reaktioner som gråt, skrik, förtvivlan och apati beskrivs. I något fall har reaktionerna varit 
mildare och de närstående har mer eller mindre bara velat ha bekräftelse på att patienten dött. 
Känslorna har då beskrivits som en sorgreaktion och oro inför framtiden. I de fall där yngre 
patienter drabbats har chockreaktioner beskrivits. 
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”…ja, chock, som ett stort frågetecken, det såg man ju att hon förstod direkt att detta 
var en katastrof liksom för henne, eller ja, dom. Hon var blek och stod liksom bara och 
stirrade. Hon kunde ändå svara på frågor med…liksom fördröjning och ta 
instruktioner” (Informant 3) 

 
I de fall där barn varit närvarande verkar den kvarvarande föräldern känt sig splittrad mellan 
att vara kvar hos sin närstående under återupplivning eller att ta barnen till något annat rum 
och vara hos dem där. Barnen har enligt informanterna inte själva visat några större reaktioner 
annat än en undran över vad som sker. 
 

”…hon drog en hel del i mannen, försökte få honom att vakna och sånt samtidigt som 
hon bitvis sprang upp till sina barn o kramade dom och försökte lugna dom fast dom 
inte egentligen hade någon reaktion på det hela än då” (Informant 1) 

 
Frågor som för ambulanspersonalen kan vara svåra eller omöjliga att svara på kan uppstå. Det 
kan vara frågor som varför detta hänt och hur det gått till. I ett fall där ett litet barn avlidit till 
följd av en olyckshändelse fick en informant frågor av religiös karaktär. 

 
”…hon frågade mig om jag trodde på Gud, mycket såna här känslofrågor, och blir jag 
straffad nu och kommer Gud att straffa mig för att jag gjort så här mot mitt barn, ja… 
massa såna här djupa religiösa frågor, och jag är ju inte någon religiös människa på 
det sättet” (Informant 6) 

 

Hantera närståendes reaktioner 
 
I intervjuerna framkommer det att varje situation oftast är unik och att det är svårt att ha en 
klar och tydlig strategi för att ta hand om närstående och hantera deras reaktioner. Detta är 
någonting som oftast kommer automatiskt efter att ha känt av situationen och stämningen. 
Enligt informanterna handlar det mycket om att våga stå upp och vara kvar i en svår situation, 
samt orka ta emot reaktioner trots att de själva är berörda av situationen de är i. 

 
”…man måste våga möta människor som inte är glada helt enkelt, som kan vara ledsna, 
arga, aggressiva, det är ju inte alltid dom handlar så logiskt i de lägena. Dom är ju mitt 
uppe i en chock o en sorg och det är ju viktigt att kunna möta dom ändå… och våga stå 
kvar” (Informant 2) 

 
Att hålla det enkelt, vara ärlig, lyssna och att vara nära är annars några av de nyckelord som 
informanterna använder för att beskriva ett gott omhändertagande av de närstående. Det 
framkommer att det kan räcka för ambulanspersonalen att bara sitta ner tillsammans med de 
närstående och bara finnas till för att det ska bli ett bra möte. Somliga informanter beskriver 
beröring eller kroppskontakt som en viktig del av omhändertaget. Det kan räcka med en hand 
på axeln, eller att hålla en hand.  
 

”…sen brukar jag nog rent automatiskt lägga en hand på axeln eller armen… vissa vet 
jag kramar de anhöriga och… det är väl… inte riktigt min grej… det tror jag nog bara 
skulle kännas konstigt” (Informant 5) 
 

Att vara medveten om att det kanske inte räcker med stödet från ambulanspersonalen 
framkommer i intervjuer. Att ha kunskap om hur människan i kris kan reagera och känna igen 
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någon som var i behov av professionell krishantering ansågs viktigt. Informanter menade att 
det skulle finnas beredskap för att kunna förmedla en sådan kontakt. 

 
”…i sällsynta fall så finns det ju anhöriga som är så skärrade att dom är i behov av 
professionell hjälp och då är det ju också våran sak att hjälpa dom att få en kontakt och 
känna av att dom har det behovet” (Informant 2) 

 

Vara kvar/praktisk hjälp 
 
Efter avslutat arbete med återupplivning var det en läkare som måste komma ut till patienten 
och konstatera dödsfallet. Det ingick i ambulanspersonalens uppgifter att ta denna kontakt och 
se till att jourhavande distriktsläkare kom till platsen. Efter att denna kontakt etablerats kunde 
ambulanspersonalen välja att lämna platsen. Bland informanterna sågs det dock som en 
självklarhet att försöka stanna kvar så länge de kände att de var behövda. De försökte visa att 
de hade tid för de närstående trots att de i princip var i larmberedskap när läkarkontakt 
etablerats. Risken fanns ändå att plötsligt behöva lämna för ett nytt larm, vilket beskrivs av en 
informant.  
 

”…Eeh bedrövligt helt enkelt…fallet…körningen är ju liksom inte avslutad förrän man 
kan lämna över till nån annan…instans så att säga. Att man vet att anhöriga får den, 
den vård eller vad man ska kalla det, som dom behöver” (Informant 3) 

 
Merparten av informanterna tyckte att det kändes tillfredsställande att få sätta sig ner med de 
närstående och samtala, svara på frågor och berätta för dem vad de kunde hjälpa till med i 
stunden. Det handlade mycket om praktiska saker som kunde innebära allt ifrån att ta kontakt 
med begravningsentreprenör, sätta på kaffe eller hjälpa till att kontakta någon vän eller annan 
närstående. En informant berättade att han till och med hjälpt till med att möblera om i väntan 
på läkaren. Detta beskrivs inte som några stora saker av ambulanspersonalen men den 
allmänna uppfattningen var att det kunde betyda mycket för de närstående som blir sedda och 
bekräftade. Det framkom att ambulanspersonalen kunde uppfatta uppdrag som dessa lyckade 
trots att de inte gått att återuppliva patienten. De kände att de gjorde en viktig insats för de 
närstående genom att stötta dem i en svår stund. 
 

”…om jag känner att jag handlat professionellt och inte kan göra mer för den som är 
död så är det ju fortfarande anhöriga kvar o det…det är akutsjukvård det också, att ta 
hand om dom på ett professionellt sätt” (Informant 2) 
 

Informanterna var medvetna om att många frågor kunde uppstå hos de närstående i ett senare 
skede. De kunde fundera på varför ambulanspersonalen agerat som de gjorde, vad som hade 
gjorts för patienten eller varför ambulansen hade dröjt. Ett par av informanterna berättade att 
de uppmuntrade närstående att höra av sig till ambulansstationen i ett senare skede om de 
hade frågor som de gick och grubblade över. 
 

”…jag tror att många frågor kommer en stund senare, någon vecka eller två eller vad 
det kan vara…så börjar anhöriga prata sinsemellan, vad var det dom gjorde? Varför 
kom dom inte så fort? Och så vidare… många frågetecken kan rätas ut genom en 
kontakt med oss” (Informant 5) 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
För att få svar på vad ambulanspersonal hade för erfarenheter och strategier i mötet med 
närstående vid plötsliga dödsfall i hemmet valdes en kvalitativ intervjustudie med sex 
sjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården. Att begränsa antalet deltagare till sex 
grundade sig framförallt på den korta tid som fanns till förfogande för studiens genomförande. 
 
 
Båda författarna till detta arbete är verksamma inom ambulanssjukvården sedan två respektive 
tolv år. Det går därför inte att bortse från att det finns en förförståelse att beakta. Olsson och 
Sörensen (2001) menar att det finns en risk att den personliga erfarenheten kan påverka 
objektiviteten i resultattolkningen och att det är ett kvalitetskrav för en studie att denna 
förförståelse redovisas. Dahlberg (1997) anser dock att förförståelsen är av betydelse för att 
kunna få en god förståelse. Vi var medvetna om att det fanns en risk att vi kunde tolka 
informanternas svar utifrån egna perspektiv och försökte under både intervju och analys att 
vara öppna och bortse från förförståelsen. Det går ändå inte att bortse ifrån att vissa 
följdfrågor under intervjuerna kan ha tillkommit på grund av författarnas egna erfarenheter. 
 
 
För att vara säkra på att informanterna hade flera erfarenheter av kontakt med närstående vid 
plötsliga dödsfall fastslogs urvalskriterierna till minst fem års ambulanserfarenhet. Det var 
inte nödvändigt att ha tjänstgjort som sjuksköterska under dessa fem år eftersom många i 
aktuellt ambulansområde tjänstgjort som ambulanssjukvårdare men studerat till sjuksköterska 
på senare tid. Informanterna visade sig ändå ha tre till nio års sjuksköterskeerfarenhet i 
ambulans.  
 
Författarna besökte personligen arbetsplatserna, lämnade ett informationsbrev och frågade 
tjänstgörande personal om villighet fanns att deltaga. Samtliga som uppfyllde 
urvalskriterierna och tillfrågades var villiga att medverka i studien. En av författarna var ett 
känt ansikte på tre av de fyra ambulansstationerna som besöktes vilket kan ha bidragit till att 
deltagarna ställt sig positiva till att medverka, men de kan även ha känt en press att deltaga på 
grund av det samma. I samband med besöket presenterades syftet med studien och de som 
samtyckte till att deltaga ombads att tänka på något eller några uppdrag gällande plötsliga 
dödsfall där närstående varit med. Detta för att informanterna skulle få tid att för sig själva 
reflektera över något fall och på så sätt få en god kvalitet på intervjuerna. Risken med att ha 
tänkt ut ett fall i förväg kan ha varit att deltagarna medvetet eller omedvetet bara valt ut fall 
där mötet med närstående fungerat bra. 
 
Den första intervjun var tänkt som en provintervju för att prova intervjuguiden och 
genomfördes med den informant som hade längst erfarenhet som sjuksköterska. Denna 
intervju gav relevant information och finns med i resultatet. Här deltog båda författarna, en 
som intervjuare och en som observatör. Tanken med att båda författarna deltog var att 
resterande intervjuer skulle följa en liknande struktur oavsett vem som intervjuade. De färdiga 
intervjuerna skilde sig dock något åt mängdmässigt, något som kan bero på att författaren med 
längst ambulanserfarenhet ställde fler följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden.  
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Intervjuerna inleddes med en stunds allmänt prat om ambulanssjukvård och arbetsplatsen. 
Därefter presenterades återigen studien, dess syfte, förväntad tidsåtgång och intervjuaren 
förklarade att deltagandet helt byggde på frivillighet och när som helst kunde avbrytas från 
informantens sida. Därefter började inspelningarna som inleddes med frågor om ålder, 
yrkeserfarenhet och utbildning för att därpå gå in på de olika fallen som ligger till grund för 
resultatet. Det visade sig snart att ju mer tid som lagts på samtal innan inspelningarna började 
desto mer avslappnade verkade informanterna vara vilket Olsson och Sörensen (2001) 
beskriver som att skapa ett samarbetsvilligt klimat. Alla informanter hade ett fall som de höll 
sig vid men tog under intervjuns gång in erfarenheter och exempel från andra liknande 
situationer. Författarna fick intrycket av att informanterna valt uppdrag som stuckit ut lite från 
mängden och på så sätt varit lätta att komma ihåg men att upplevelser och strategier ändå varit 
likartade oavsett de olika fallens karaktär. 
 
Informanterna fick själva möjlighet att bestämma tid och plats för intervjuerna. Samtliga 
valde att bli intervjuade på sin egen ambulansstation. Samtliga intervjuer genomfördes i 
avskilda rum och några störningsmoment kunde inte uppfattas. Fyra av intervjuerna 
genomfördes under aktiv arbetstid då risken hela tiden fanns att informanten kunde bli 
tvungen att avbryta på grund av larm. En viss risk fanns att detta kunde uppfattas som ett 
stressmoment för informanten men då de verkade avslappnade är det inte troligt att resultatet 
har påverkats av detta. En intervju fick avbrytas på grund av larm och återupptas en timme 
senare vilket enligt informanten innebar att han fick ytterligare tid att tänka över och minnas 
fallet. Detta borde inte heller ha påverkat resultatet i negativ riktning. Två av intervjuerna 
genomfördes på morgonen i anslutning till arbetspassens slut enligt dessa informanters 
önskemål. Att precis ha gått av ett nattpass kan tänkas ha sänkt kvaliteten på intervjuerna. 
Dessa informanter menade dock att de kände sig utvilade nog för att medverka. 
Innehållsmässigt var intervjuerna tillfylles och svarade mot syftet, men var ändå de två som 
var tidsmässigt kortast.  
 
Intervjuerna spelades in elektroniskt för att därefter transkriberas vilket innebar att även 
tankepauser och uttal som inte var hela ord togs med för att få en helhetskänsla av samtalet. 
När intervjuerna var nedskrivna och säkert sparade på två datorer raderades inspelningarna.  
Inget datamaterial analyserades innan all datainsamling var klar. Författarna läste igenom 
intervjuerna ett flertal gånger först enskilt, och sedan tillsammans så att innehållet kunde 
diskuteras, tolkas och analyseras på ett likvärdigt sätt och leda fram till resultatet. Båda 
författarna var av den uppfattningen att diskussionen ledde fram till ett likvärdigt tolkat 
resultat. Författarna har valt att i resultatets olika underteman använda sig av citat från 
intervjuerna för att på så sätt understryka resultatets olika teman och öka dess trovärdighet. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
En av livets mest omvälvande och skrämmande händelser kan vara att mista en närstående. 
Det är helt naturligt att känslor som osäkerhet och oro uppstår i samband med detta. För 
ambulanspersonalen finns inga givna mallar eller någon formell utbildning om hur de 
närstående skall tas om hand under och efter omhändertagandet av patienten. Något som 
Purves (2005) efterlyser. Varje situation är så unik att ambulanspersonalen får ha, vad 
Wireklint – Sundström (2005) kallar, en öppen hållning, att vara förberedd på att vara 
oförberedd. För att få ett bra omhändertagande skall ambulanspersonalen finnas till och stötta 
de närstående i deras personliga och omskakande upplevelse. Den stunden då 
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ambulanspersonalen finns hos de anhöriga är ett unikt tillfälle som kommer att bestå i deras 
minnen. Detta var något som informanterna i denna studie verkade vara väl medvetna om.  
 
För det optimala omhändertagandet av alla på platsen för det inträffade dödsfallet, det vill 
säga både patient och anhöriga, så krävs det att två ambulanser, med sammanlagt fyra i 
personal, kommer till undsättning. Enligt Brysiewicz (2006) kan närstående utgöra ett hinder 
då ambulanspersonal vårdar en kritiskt dålig patient. De närstående kan av 
ambulanspersonalen då bli utestängda under denna procedur, vilket i sin tur kan upplevas 
nedslående. Informanterna klargör att det är svårt att utföra sitt arbete optimalt då det inte 
finns personal att avdela direkt för de närstående och att dessa under det första skedet kom i 
skymundan. Under intervjuerna så visade det sig att de ambulanser som kom från stationer i 
mindre samhällen i större utsträckning var de som fick vänta på att mer personal skulle 
komma. Konsekvenserna av detta dröjsmål föranledde till att de närstående på plats initialt 
inte fick det stöd och hjälp som de hade behövt. Det framkom att ambulanspersonalen under 
färden ut till patienten koncentrerade sig på patienten i nöd. Det fanns inga direkta planer för 
de närstående, utan situationen för de närstående fick avgöra hur de närstående senare skulle 
tas omhand. Varje situation kunde upplevas helt ny oavsett erfarenhet. Enligt Suserud (2005) 
så hävdar ofta ambulanspersonal att det stora spannet av situationer som de erfar i det 
prehospitala området gör deras upplevelser unika. 
 
Det framkom att ambulanspersonalen hade träffat närstående i olika typer av sinnes 
stämningar vid ankomsten till patienten, det kunde vara ledsna, rädda, arga och chockade 
närstående. Detta är givetvis fullt förståeligt med tanke på vad som hänt men viss förklaring 
kan också enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) hittas i att 
väntetiden på ambulans, kan upplevas som lång fastän det i realiteten kanske bara handlar om 
några minuter. Detta innehåller i sig en stark upplevelse av lidande som lindras bara genom 
att ambulansen anländer och den första kontakten med vårdarna sker. Att insatsen initialt 
koncentreras på patienten i nöd och inte de närstående på plats finner informanterna som 
självklart. Att allt arbete initialt fokuseras på den vårdkrävande uppfattar informanterna som 
det de närstående kom att värdesätta mest. Närstående bör dock få hjälp och stöd så fort tid 
och resurser finnes. Informanterna var eniga i det Purves (2005) skriver, att så fort 
ambulanspersonal anländer till platsen för omhändertagandet så skall det avsättas personal för 
att ta omhand de närstående. Vidare menar Purves (2005) att de närstående skall erbjudas 
support och information samt ett rum där detta kan ges. Det har visat sig att detta eftersträvas i 
den mån det går, finns det tillräckligt med personal så är uppdelningen den att det direkt 
avsätts personal för de närstående på plats.  
 
Enligt Ellison (2003) samt Hallgrimsdottir (2000) finns det ett motstånd hos vårdpersonal att 
närstående bevittnar återupplivning. Åsikterna hos informanterna om närståendes närvaro vid 
återupplivning var dock något splittrat och otydligt, det mest gemensamma hos informanterna 
var ändå att om de närstående ville vara med under arbetets gång så accepterades detta hos 
personalen. Önskvärt om närstående väljer att vara med under återupplivningen är att det 
finns personal som berättar vad det är som gjorts, vad som görs och vad det är som kommer 
att hända. Vikten av att ha någon avsatt för detta belyses även av till exempel Axelsson, 
Zettergren & Axelsson (2005) samt Knott & Kee (2004). Att som lekman stå själv och följa 
med i förloppet vid en återupplivning utan att ha någon som guidar dig igenom kan säkerligen 
anses vara både dramatiskt och skrämmande. Weslien (2005) menar att vårdgivare har ett 
enormt inflytande och unik position över närstående i deras utsatta läge. Weslien (2005) 
menar vidare att det är viktigt att vårdgivarna tänker igenom det som skall sägas till de 
närstående så att närstående i ett senare skede inte skall få dåligt samvete eller känna skuld. 
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Detta kan framförallt tänkas vara viktigt i relation till hur frågan om HLR har påbörjats eller 
inte av närstående ställs av ambulanspersonalen.  
 
Informanterna har beskrivit den svåra uppgiften med att berätta för de närstående om den 
tragiska utgången, där ambulanspersonalen tidigare bara haft ett kort intensivt möte med de 
närstående. Det visade sig att då ambulanspersonalen invigde närstående i beslutet om att 
avsluta behandling så verkade de närstående känna en viss delaktighet i beslutet och hade 
lättare att accepterade detta. För att förhindra långtgående konsekvenser efter den 
smärtsamma förlusten med de närstående så menar Merlevede et al. (2004) att kontakten 
mellan ambulanspersonal och närstående är viktigt för det kommande sorgearbetet. Flertalet 
av informanterna diskuterade vikten av att iordningställa patienten och göra det så fint som 
möjligt efter avslutad behandling. Detta är något som även Scott (2007) belyser, där 
betydelsen av att få ta ett propert farväl av den avlidne i form av att se, ta och vara nära den 
avlidnes kropp. Scott (2007) menar vidare att då möjligheten att få se den avlidne för de 
närstående leder till en viktig del i de närståendes sorgeprocess.   
 
Att finnas till och vara en stöttepelare för de närstående i deras situation är det som varit 
genomgående i alla intervjuer. Merparten av informanterna tyckte att det kändes 
tillfredställande att samla de närstående och prata igenom det som hänt. Av informanterna har 
det framkommit att det många gånger kan vara de små sakerna som att sätta på kaffe, lyssna 
och svara på frågor som avgjort om omhändertagandet av de närstående har blivit bra. 
Informanterna har enigt tyckt att omhändertagandet av närstående efter en bortgång kan vara 
tung och ansträngande, men nog så betydelsefull och även givande. Något som även Steen, 
Naess och Steen (1997) kommer fram till i sin studie. Merlevede et al. (2004) menar att 
omhändertagandet av närstående som är djupt påverkade efter en oväntad bortgång skulle 
kunna förbättras och att ambulanspersonalen måste vara de som först fångar in de närstående 
och påbörjar deras sorgearbete. I intervjuerna har det visat sig att ambulanspersonalen har 
tagit sig an de närstående så fort de kunnat och under omständigheterna försökt göra det bästa 
av saken. Samtidigt som det går att förbättra och förnya eventuella rutiner så bör det finnas i 
åtanke att det skulle vara svårt att slaviskt hålla sig till ett speciellt och statiskt schema under 
dessa förhållanden som enligt ambulanspersonalen aldrig är samma från fall till fall. 
 
 
KONKLUSION 
 
Det visade sig att ambulanspersonalen i allmänhet ej hade någon klar och tydlig strategi för att 
ta hand om närstående och hantera deras reaktioner vid plötsliga dödsfall. Varje situation 
ansågs så unik och strategin för omhändertagandet av de närstående var enligt 
ambulanspersonalen något som kom per automatik efter att ha känt av situationen och 
stämningen på plats. Inledningsvis låg alltid fokus på ett professionellt medicinskt 
omhändertagande av patienten för att sedan efter avslutad medicinsk behandling koncentrera 
sig på de närstående. För ett bra omhändertagande av både patient och närstående krävdes det 
att tillräckligt med personal fanns på plats. Det framkom i resultatet att anhöriga initialt ofta 
hamnade i skymundan, men så fort tid och personal fanns tillgängliga så var de till de 
närståendes förfogande. Informanterna fann det tungt och jobbigt att informera de närstående 
om utfallet i återupplivningen, men genom att involvera de närstående i beslutet om att 
avsluta behandling så hade de närstående lättare att acceptera resultatet. Att efter avslutad 
behandling sätta sig ner med de närstående för att låta dessa samla sig och eventuellt ställa 
frågor, samt att erbjuda hjälp med praktiska saker kring dödsfallet kändes för informanterna 
viktigt. Informanterna menade att det var de små sakerna som kunde vara avgörande för om 
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omhändertagandet av de närstående skulle bli bra. Det framkom att uppdrag som dessa av 
ambulanspersonalen kunde uppfattas som lyckade trots att det inte gått att återuppliva 
patienten. De kände att de gjort en viktig insats för de närstående genom att stötta dem i en 
svår stund. 
 
Utifrån vårt resultat och diskussion anser vi att någon form av formell utbildning i 
krishantering bör finnas för ambulanspersonal som ju ofrånkomligen kommer att råka ut för 
händelser som dessa. Även fast situationerna kan skilja sig mycket åt så följer människan i 
kris ofta likartade mönster. Ambulanspersonal bör kunna avgöra om närstående är i behov av 
professionell krishantering och ska i så fall kunna förmedla en sådan kontakt. I 
behandlingsanvisningar står det tydligt hur behandling utförs och när den får avbrytas. 
Önskvärt vore om dessa behandlingsanvisningar också kunde innehålla handfasta råd om hur 
man bemöter människor i chock och kris samt en lista med aktuella namn och telefonnummer 
till andra instanser som kan ta över när ambulanspersonalens omsorger inte räcker till. 
 
   
Fortsatt forskning 
 
Studier om hur vårdpersonal upplever omhändertagandet av drabbade närstående finns i viss 
omfattning. Mängdmässigt är det dock ej många, och majoriteten av de som finns fokuserar 
på omhändertagandet inom den slutna vården. Det prehospitala omhändertagandet finns det 
mycket få studier om. Då förutsättningarna skiljer sig en hel del mellan prehospital och sluten 
vård, framförallt sett till den begränsade tillgången till personal, vore det angeläget med 
ytterligare studier inom detta område. Studier som fokuserar på hur närstående uppfattar hur 
de blivit omhändertagna av ambulanspersonal vid plötsliga dödsfall är något som nästan helt 
saknas vilket gör att även det är ett angeläget fortsatt forskningsområde. 
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Bilaga 1 
 
Högskolan i Borås 
Institutionen för vårdvetenskap 
 
 
 
Förfrågan / information till verksamhetschef samt informanter 
 
Vi är två studenter; Magnus Johansson samt Johan Börjesson som går våran 
specialistutbildning till ambulanssjuksköterskor på Prehospen, högskolan i Borås. Under 
våren 2008 ska vi genomföra ett examensarbete på 15 högskolepoäng som ingår i huvudämnet 
vårdvetenskap. Handledare är Björn-Ove Suserud Leg. Sjuksköterska samt Med. Dr på 
institutionen för vårdvetenskap högskolan i Borås. 
 
Syftet med studien är att beskriva ambulanspersonals upplevelser av kontakten/mötet med 
anhöriga vid plötsliga dödsfall i hemmet. Metoden vi tänkt använda oss av är kvalitativa 
intervjuer med öppna frågor för att få ta del av ambulanspersonalens upplevelser och 
erfarenheter inom detta svåra område. Vi är intresserade av spontant  berättade händelser, 
därför har vi inga frågor som informanterna behöver få ta del av innan intervjun. 
 
Vi behöver därför verksamhetschefens medgivande för att hitta sex stycken sjuksköterskor 
som är aktiva inom er ambulansverksamhet samt är intresserade av att delta i denna studie. Vi 
ser gärna att deltagarna är sjuksköterskor och har minst fem års erfarenhet av 
ambulanssjukvård. Att inom denna femårsram även ha arbetat som ambulanssjukvårdare är 
inget hinder. Ett önskemål från vår sida är även att båda könen blir någorlunda jämnt 
representerade. 
 
Deltagande i studien bygger helt på frivillighet. Tid och plats kommer vi överens om 
tillsammans, beräknad tidsåtgång för intervjun är 30 minuter. Vi kommer att spela in 
intervjuerna digitalt, för att sedan skriva ut dessa i sin helhet. Allt datamaterial kommer att 
behandlas konfidentiellt och förvaras på ett säkert sätt vilket innebär att ingen informant kan 
identifieras. Endast vi som utför studien kommer att kunna ta del av det obehandlade 
materialet.  
 
Då deltagandet helt bygger på frivillighet kan det givetvis när som helst avbrytas utan någon 
förklaring.   
 
Med hopp om er medverkan. 
 
Studenter: 
Magnus Johansson   Tel: 0707-201390 
Johan Börjesson       Tel: 0704-564837 
 
Handledare 
Björn-Ove Suserud  Tel: 033-4354776 
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Bilaga 2 

 
 

Intervjuguide examensarbete vt -08 
 

Allmän information om studien, dess syfte, förväntad tidsåtgång, inspelning, frivillighet etc. 
 

- ålder 
- kön 
- yrkeserfarenhet, utbildning 
- antal år som ssk i ambulans 

 
 

1. Kan du berätta om en eller fler situationer med ett dödsfall i hemmet där närstående 
varit närvarande? 

- Typ av patient? (ålder, tidigare sjukdom etc.) 
- Inriktningsbeslut? 
- Aktiv återupplivning från er eller anhöriga? 
- Mer än en ambulansbesättning? 
- Närståendes relation till den avlidna? (make, maka, barn etc.) 
- Närståendes reaktioner vid framkomst, under ev. HLR eller vid beslut om avbrytande 

av återupplivning? 
- Hur agerade ni mot närstående, någon strategi eller plan? 
   (Exempel på frågor om dessa ej framkommer spontant) 
 
2. Vad kändes bra respektive mindre bra i mötet med närstående? 

 
 
 

3. Skulle du handlat på annat sätt om du fick göra om situationen? 
 
 
 
       4.  Har du själv några råd om hur man tar hand om närstående i dessa situationer?  
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