
EXAMENSARBETE  -  MAGISTERNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP  
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2009:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patientens upplevelse i mötet med IVPA-styrkan i-
samband med akut bröstsmärta 

 
 - En kvalitativ intervjustudie av landsbygdsinvånare i södra Sverige 

 
 
 
 
 

Patrik Sjögren 
 

 
 
 
 

  
 



 
Uppsatsens titel: Patienters upplevelse i mötet med IVPA-styrkan i samband med 

akut bröstsmärta 
 

Författare: Patrik Sjögren 
 

Ämne: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Kurs: Specialistsjuksköterskeutbildningen  med inriktning mot 
ambulanssjukvård 60 högskolepoäng 
 

Handledare:  Björn-Ove Suserud  
 

Examinator:  Helen Elden  
 

  
 
Sammanfattning 

I dagens prehospitala sjukvård är det inte bara ambulanspersonal som möter patienten. 

Även räddningstjänsten har viss patientkontakt och kunskap i att möta en person som är 

skadad, svårt sjuk eller i chock. Sedan några år tillbaka pågår ett projekt i Södra 

Älvsborgs Räddningstjänst förbund (SÄRF) som heter ”I Väntan På Ambulans” 

(IVPA). Denna personalstyrka finns på några av landbygdens deltidsstationer och skall 

kunna nå invånarna i kommunen vid prio ett larm (ambulanslarm med högsta prioritet) 

då larmad ambulans har lång framkörningstid till den drabbade. Trots att IVPA har 

funnits sen mitten av 1980 talet i Sverige saknas kvalitativ forskning om hur patienten 

upplever mötet med IVPA. Syftet med studien är att beskriva hur personer med akut 

bröstsmärta som bor på landsbygden upplever mötet med IVPA-styrkan. Metoden som 

valdes är intervjuer av fem stycken landsbygds invånare. Intervjuerna analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet pekar på att IVPA gör en betydande insats när det 

gäller patienter som drabbas av akut bröstsmärta på landsbygden.   

 

Nyckelord: IVPA, landbygd, akut bröstsmärta, första mötet, prehospital trygghet, 

förtroende. 
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INLEDNING 

Mitt val av detta ämne grundar sig på att jag i min profession som sjuksköterska i 

ambulans träffat på deltidsstyrkan från räddningstjänsten som ”I Väntan på Ambulans” 

(IVPA-styrkan) ute hos patienter i landsbygden. IVPA har funnits i Södra Älvsborgs 

räddningsförbund (SÄRF) sedan 2006 och försökstiden med insatsen pågår fortfarande. 

Den enda forskningen som hittills finns om hur patienten upplever mötet med IVPA-

styrkan är en enkät undersökning utförd av Brissman & Petersson år 2004.   

IVPA har funnits sedan 1986 i Jämtland och sedan spridit sig till både glesbygd, större 

tätorter och städer i Sverige. Det finns en del rapporter bland annat från Boden (2008) 

samt en enkät undersökning av Lindberg & Rosvall från år 2005 som tyder på att IVPA 

– styrkan upplever att verksamheten skapar trygghet hos patienten. Jag vill med denna 

uppsats ta reda på hur patienten med akut bröstsmärta upplever mötet med IVPA-

styrkan. Mitt val av akut bröstsmärta grundar sig i att det idag är en allt vanligare 

sjukdom och att det var en av de vanligaste anledningarna för larm till IVPA-styrkan i 

SÄRF under året 2008. 

 

BAKGRUND 

Organisation av prehospital akutsjukvård i landsbygden 
 

Sveriges landsbygd och glesbygd 

Sverige är ett avlångt land med skiftande landskap och bebyggelse som till stor del 

består av landsbygd. Glesbygd förekommer till största delen från mellan Sverige till 

norra delarna av landet. Dock förekommer det även glesbygd i södra Sverige men inte 

alls i lika stor utsträckning och då handlar det ofta om gränstrakterna till ett annat län. 

Definitionen för glesbygd är den del av Sveriges yta som inte är landbygd där invånarna 

har mer än 45 minuters bilresa till närmsta tätort med mer än 3000 invånare. Termen 

”tätort” innebär att orten har minst 200 invånare och att avstånden är mindre än 200 

meter mellan husen.  

Definitionen på landsbygd är att invånarna har en restid mellan 5-45 minuter med bil till 

närmsta tätort med mer än 3000 invånare (Glesbygdsverket, 2008).  
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Tiden från det att patienten ringt efter ambulans tills denna anländer kan variera från 

några minuter till mer än en timma beroende på om patienten bor i södra eller norra 

Sverige. Så många som en kvarts miljon människor i Sverige får vänta mer än 20 

minuter på ambulans pga stort avstånd till ambulansstationen (Glesbygdsverket, 2008). 

Enligt (Glesbygdsverket, 2006) har räddningstjänsten större geografisk spridning med 

mer än dubbelt så många brandstationer jämfört med antalet ambulansstationer i hela 

landet. Detta medför att räddningstjänsten har större möjlighet till en snabbare insats än 

ambulansen.  

 

Utvecklingen av IVPA 
Redan under tidigt 1970 tal startade dagens IVPA av räddningskårerna i Gagnef, 

Mockfjärd och Björkbo i Dalarna som då fick syrgasutrustning.  Allmänheten visste att 

kårerna hade syrgasutrustning och vid en akut sjukdom eller skadesituation ringde de 

till någon av brandmännen. Denna tog med sig en kollega i sin privatbil till den 

nödställde och gav första hjälpen, som skede på helt frivillig basis. Först år 1978 fick en 

brandman i varje jourgrupp en grundläggande sjukvårdsutbildning. År 1986 var den 

första IVPA-styrkan fullt utvecklad i Gagnef. Idag finns IVPA-styrkor i varierande 

utformningar nästan i hela Sverige från storstäder till glesbygd.  År 2006 hade cirka 80 

kommuner i Sverige IVPA, vilka kunde göra insatser vid akut sjukdom och olycksfall. 

Totalt 5000 utryckningar gjordes under året 2005 i hela landet. Larmcentralerna 

upplever svårigheter att nå ut till invånarna i tid. Invånare i landsbygd och glesbygd 

riskerar att få vänta länge på insats från ambulans. Där kan en IVPA-styrka ha en 

avgörande betydelse vid livshotande sjukdomstillstånd (Glesbygdverket, 2006). 

Socialstyrelsen har inga fastlagda krav på hur lång ambulansens framkörningstid till 

patienten skall vara. De betonar bara att alla ska få god vård inom rimlig tid 

(Glesbygdsverket, 2006).  
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IVPA i Södra Älvsborgs Räddningsförbund 
Ursprunget till IVPA i SÄRF var att avtalsreglera samverkan med räddningstjänsten då 

ambulans behövde bärhjälp, transporter i väglös terräng och andra hjälp insatser där det 

fanns behov av flera personer än ambulansbesättningen. År 2005 togs ett gemensamt 

beslut mellan SÄRF och SÄS att räddningstjänst i landsbygd skulle stötta ambulansen 

med det första omhändertagandet då ambulansen hade framkörningstid på mer än 20 

minuter. Detta för att de skulle kunna undsätta vårdbehövande allmänhet vid prio 1 larm 

(livshotande tillstånd) inom SÄRF:s fem deltidskårer (Bodén, 2008). Avtalet innebär att 

IVPA-styrkan ska på följande larm index (se nedan) larmas ur som första enhet då 

ambulansen har en lång framkörningstid eller om ambulansen ber att få assistans av 

IVPA-styrkan.  

- 02 Andningssvårigheter 

- 03 Barn – förgiftning 

- 04 Barn – sjukdom 

- 08 Bröstsmärta – hjärtsjukdom 

- 12 Drunkningstillbud 

- 22 Krampanfall 

- 23 Medvetslös – vuxen/ barn 

- 25 Olycksfall ( trauma) 

 

IVPA utbildning 
Styrkans utbildning genomförs av ambulanssjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus. I 

övriga landet kan det vara möjligt att det finns andra larmindex och lösningar på att 

utbilda IVPA-styrkor. Inom SÄRF får alla som ingår i IVPA en utbildning på 20 

timmar/person, vilken innerfattar utbildning i barn- HLR, HLR med defibrillator; 

grundläggande akutmedicin; sjukvårdslagstiftning; dokumentation av patientens 

tillstånd; vitalparametrar och sjukdomsanamnes. Dessutom ges kontinuerliga 

repetitioner av utbildningen. 
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SÄS ambulansorganisation 
Området har ambulansstationer i Borås med tre dygns och två dag ambulanser, Alingsås 

och Skenestationen har vardera två dygns ambulanser. Tranemo och Vårgårda har var 

sin dagambulans som utgår från Skene respektive Alingsås ambulansstation. Stationerna 

Ulricehamn, Svenljunga, Lerum och Herrjunga har var sin dygnsambulans. Om nu 

någon av enbilsstationerna har fått ett uppdrag och det uppkommer ett prio 1 uppdrag i 

samma område får larmcentralen allokera andra lediga ambulanser dit. Oftast får en 

ambulans från någon av de tre större stationerna ta prio 1- uppdragen men detta beror på 

uppdragets geografiska placering. Detta medför oftast en längre framkörningstid än de 

20 minuter som SÄS har som mål att uppnå och då kan IVPA- styrkan göra en 

betydande insats för patienten innan ambulansen anländer. Enligt Ambulanssjukvårdens 

verksamhetsberättelse (2008) har SÄS som mål att kunna nå 85 % av invånarna med 

tillstånd som har den högsta prioriteten (prio 1) inom 20 minuter. År 2009 har målets 

sänkt till att gälla 80 procent av prio ett larmen, detta förklaras med att uppdragen har 

ökat i antal och att de 80% nu gäller samtliga prioriteter ( d.v.s. prio 1-3). Prio ett 

innebär livshotande tillstånd där ambulansen kör på larm med blåljus och siren. Prio två 

är ej livshotande men brådskande, ambulans kör utan blåljus och siren. Prio tre innebär 

att uppdraget är en transport ex mellan vårdinrättningar.    

 

Lagar och riktlinjer 
All personal som arbetar inom hälso och sjukvård, landsting eller kommun lyder under 

hälso och sjukvårdslagen (1982:763). Lagen anger att alla invånare har rätt till lika vård 

på lika villkor. I lagen står det också att Hälso - och sjukvårdspersonal ska visa respekt 

och integritet i mötet med patient samt ge patienten möjlighet till självbestämmande i 

vårdsituationen. Omvårdnaden och den medicinskbehandlingen ska ges enligt 

vetenskaplig beprövad metod och på ett säkert sätt. Vård och behandling ska ges i 

samråd med patienten i största möjliga mån. Om inte patienten är mottaglig för 

information ska denna ges till närstående (Socialstyrelsen, 2004/05:17). 

 

 

 4



Under denna lag lyder även IVPA- styrkorna om avtal är tecknat med landstinget och då 

räknas insatsen som en hälso - och sjukvårdsinsats. När det gäller IVPA pågår det ett 

förtydligande i lagtexterna. Just nu ligger det ett lagförslag från regeringen vilket har 

lämnats in till riksdagen i september år 2004 (Socialstyrelsen, 2004/05:17). Denna nya 

lag kommer att presenteras våren 2009 enligt Socialstyrelsen. Lagen kommer att 

tydliggöra IVPA, s befogenheter att utföra hälso- och sjukvård i väntan på ambulans. 

Kommunen skall teckna avtal med landstinget och verksamheten skall utföras med stöd 

av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  

Hanteringen av medicinsk oxygen som ingår i IVPA-personalens utbildning stöds av 

SOSFS (2005:24,M). Ansvarig ambulansöverläkare har det grundläggande ansvaret för 

att icke legitimerad personal inom räddningstjänsten kan hantera och administrera 

medicinsk oxygen till en patient.  

I kommunallagen (1991:900) står det att kommun och landsting ska behandla sina 

invånare lika och inte fatta beslut som innebär en försämring för invånarna om det inte 

finns sakliga skäl för det. Lagtexten utvecklar inte termen ”sakliga skäl”.  

 

Akut bröstsmärta 
När en person drabbas av akut central bröstsmärta har personen ett stort behov av att 

inte vara ensam. Då är det viktigt att det finns någon hos personen som kan ge trygghet 

och minska oron. Bröstsmärta upplevs olika men den är oftast påtaglig och ger en starkt 

känslomässig upplevelse som kan skapa ångest och oro (Wallentin, 2007). 

Orsaken till att ett kranskärl i hjärtat täpps till är plack eller en blodpropp. Denna 

”propp” består ofta av fett och kalk som fastnat på kärlets vägg och som sedan byggts 

på med tiden, vilket givit nedsatt cirkulation till följd. Till slut kan inte något blod 

passera förbi ”proppen”, vilket leder till att hjärtats muskelceller inte får syre och då 

uppstår hjärtinfarkten. Infarktens storlek beror på var proppen sitter i kranskärlet och 

hur mycket hjärtmuskel som inte får syre. Vissa personer kan få en så kallad tyst 

hjärtinfarkt, det vill säga de får inte bröstsmärta, istället får de andra symtom som 

trötthet och andningssvårigheter. Personer som drabbas av tyst hjärtinfarkt är oftast 

äldre eller diabetiker (Grefberg & Johansson, 1997). 
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När väl hjärtinfarkten är ett faktum är den irreversibel, dvs. muskelvävnaden där 

infarkten sitter är skadad för alltid. Idag är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste 

dödsorsaken bland både män och kvinnor i Sverige. Idag vårdas ca 27 000 personer för 

hjärtinfarkt i Sverige och 12 % av befolkningen har någon form av hjärt- och 

kärlsjukdom (Sjukvårdsrådgivningen, 2008). Det som skiljer mannen och kvinnan åt är 

att kvinnan insjuknar ca 10 år senare än mannen. Orsaken till att färre kvinnor i fertil 

ålder drabbas av hjärtinfarkt är att östrogen skyddar. Efter nedgången av 

östrogenproduktionen i samband med klimakteriet drabbas kvinnor av hjärtinfarkt i 

samma frekvens som män (Grefberg & Johansson, 1997).   

Studier visar att tiden från det att en person drabbats av hjärtstillestånd tills 

defibrillering görs har en avgörande betydelse för personens överlevnad. Det har också 

visat sig att tidig hjärt- och lungräddning och tidsintervallet innan ambulansen anländer 

har stor betydelse för patientens överlevnad (Herlitz, Engdahl, Svensson, Young, 

Ängqvist, Holmberg, 2003).  

 

En snabb påbörjad behandling i det första akuta skedet vid akut koronar hjärtsjukdom 

har visat sig ha en avgörande betydelse för utbredningen av skadorna på hjärtmuskeln 

(Thuresson, Berglin- Jarlöv, Lindahl, Svensson, Zedigh & Herlitz, 2007). Bodén (2008) 

påvisar att IVPA- styrkornas insatser under den utvärderade projekttiden med 

utlarmningskoden ”bröstsmärta” upptar mer än 30 procent av IVPA-larmen.  

 

Det prehospitala mötet   
Elmqvist et al (2008) skriver att räddningstjänsten är den som oftast är först på plats vid 

olyckor. De får ta den första mentala mötet med de skadade innan ambulans anländer 

till skadeplatsen. Räddningstjänsten har goda kunskaper och erfarenheter att kunna 

hantera och överblicka en akut situation. Det innebär att kunna lugna de drabbade som 

ju faktiskt lämnar över ansvaret för sina liv till räddningspersonalen.  

Det första mötet i en akut situation som räddningspersonal handlar också om att kunna 

skapa en kontakt med de drabbade med hjälp av närhet och beröring, vilket ger känslor 

av trygghet till de drabbade i en traumatisk situation. 
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Det prehospitala mötet är ofta kort och då är det viktigt att kunna fånga patientens 

förtroende för att skapa lugn och tillit. Minskning av stresspåslag och oro har stor 

inverkan på resultatet av behandlingen. För ambulanspersonal är det viktigt att de har ett 

öppet förhållningssätt både till människan de möter och till sig själva då detta skapar 

grunden för ett humant patientperspektiv. Detta bygger på att vårdaren ska kunna se 

hela människan och inte bara symtomet människan söker för. Synsätt präglas av ett 

öppet förhållningssätt och en följsamhet för patientens situation och att kunna 

neutralisera maktförhållandet mellan vårdare och patient (Suserud, 2003). I praktiken 

kan detta innebära att vårdaren ser till att befinna sig på samma nivå som patienten. Till 

exempel om patienten ligger ner på marken så kan vårdaren gå ner på huk och på så sätt 

neutralisera sin maktposition, vilket kan innebära att patienten känner sig tryggare i 

vårdsituationen. Detta skapar en helhet som ökar den positiva vårdprocessen för den 

fortsatta vården i ambulansen. Den prehospitala personalen har en unik arbetsmiljö som 

innebär att de får komma hem till patientens hem. Det innebär att det infinner sig en 

respekt och ansvarskänsla för patientens integritet. Exempel på detta är till exempel att 

de torkar av skorna på dörrmattan och hjälper till med att kontrollera att 

spisen/kaffekokaren är avstängd eller liknande saker som behöver fixas innan avfärd. 

Handlingen skapar en trygghet och lugn hos patienten eftersom hon eller han då vet att 

hemmet är i ordning. Detta kan också öka deras förtroende för den prehospitala 

personalen (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud, Fagerberg, 2003). Situationerna 

kan vara komplexa i mötet med patienter och innefatta fysiska, känslomässiga, religiösa 

och kulturella behov som kan påverka patientens behandling och omvårdnad. (Suserud, 

2005; Dalberg et al, 2003). Citatet nedan speglar hur viktigt det är med ett första möte 

med en prehospital patient och att förtroende, trygghet och ömsesidig respekt infinner 

sig mellan vårdare och patient.  

 

”Ett bra bemötande kan vara plåster på såren för dålig tillgänglighet. Ett dåligt bemötande 

kompenseras däremot aldrig av god tillgänglighet. (Wallentin. 2005, sid: 228.) 
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Trygghet ur ett patient perspektiv 
Upplevelse av trygghet skiljer sig från person till person och kan således beskrivas på 

många olika sätt. Dahlberg et al (2003) beskriver tre olika slags trygghet. Den första är 

grundtryggheten, vilken beskrivs bero på en inre mognad och positiva barndoms 

upplevelser och minnen. Den andra sorten är yttre trygghet, vilken består av faktorer 

som människan upplever i sin vardag, närmiljö och livsvärld. Exempel på detta kan vara 

att människan har goda relationer till familj, vänner och goda materiella förhållanden. 

Den tredje är otrygghet som individen upplever då vardagen och livsvärlden förändras 

på ett negativt sätt som människan inte kan påverka. Den kan orsakas av allt från 

ekonomiska bekymmer till en hotad miljö eller relationsbekymmer. När det gäller 

människans hälsa handlar det ofta om att sjukdomar skapar otrygghet, vilket oftast 

grundar sig i ovissheten i innerbörden av sjukdomen. När väl människan har fått träffat 

en läkare och fått en diagnos på sin sjukdom, även om det är ett negativt besked med 

dåliga odds upplever de flesta en trygghet.  

Vilket gör det lättare för dem att kunna hantera den nya livssituationen i vardagen 

(Dahlberg et al, 2003).    

Enligt (Ahl et al, 2005; Ahl et al, 2006) har dagens samhällsinvånare förväntningar på 

att ambulanspersonal ska vara tillmötesgående, förstående och besitta goda medicinska 

kunskaper. När vårdaren kommer fram till en olycka eller in i hemmet så finns det 

förväntningar på bemötande och på hur ambulanspersonal skall utrycka sig till 

patienten. Om dessa förväntningar grusas kommer det att finnas en risk att patienten 

känner otrygghet och oro i den fortsatta vårdprocessen. Viktigt att ha i åtanke är att de 

flesta som ringer larmcentralen har övervägt situationen flera gånger innan och de bara 

finner denna utväg för att få hjälp i ett sjukdomstillstånd som de inte kan reda upp 

själva. 

Otrygghet skapas av att patienten upplever dålig information i vårmötet t.ex om varför 

en behandling görs och hur den skall göras. Om vårdaren i det första mötet skapar ett 

förtroende till patienten som en individ och är lyhördhet för patientens upplevelse av sin 

sjukdom eller skada så kommer patienten också i ett tidigt skede känna trygghet och 

ökad självkänsla, vilket leder till en stärkt hälsoprocess. Detta kan leda till en minskad 

sjukdomskänsla och att ömsesidig respekt kan uppstå mellan vårdare och vårdtagare 

(Dahlberg et al, 2003). 
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Lidande 
Smärta behöver inte innebära sjukdom och sjukdom behöver inte innebära smärta och 

då inte heller orsaka ett lidande. Lidandet är högst en personlig upplevelse som varje 

enskild individ känner och erfar utifrån dennes livsvärld och livserfarenhet Eriksson 

(1994). 

Dahlberg et al, (2003) beskriver lidandet som att det förekommer både inom den slutna, 

öppna och prehospitala vården. Ofta befinner sig patienten i sitt hem, utomhus eller på 

en olycksplats, vilket gör patientens sjukdomslidande mer påtagligt både i dess karaktär 

och i dess natur. Att som människa och individ inse att hon inte kan klara upp 

situationen själv och sedan ta beslutet att ringa larmcentralen för att be om ambulans 

kan bara det vara ett lidande. Som prehospital vårdpersonal är det viktigt att ha den här 

kunskapen och visa respekt och lyhördhet för patientens behov för att inte förvärra 

sjukdomslidandet hos patienten.  

För att kunna lindra lidandet prehospitalt är det viktigt att kunna identifiera problemet 

och att i mötet skapa en professionell relation för att stärka patientens välbefinnande och 

optimera vårdförloppet (Dahlberg et al, 2003).   

I dagens sjukvård är begreppet ”vårdlidande” en term som används ofta. Begreppet är 

brett och innefattar det som människan som patient upplever som kränkande behandling 

fysiskt eller mentalt. Det innerfattar också hur en patient bemöts och om hon delges 

information eller inte inför den behandling och vård hon skall få och får (Eriksson, 

1994). 

I själva mötet med den prehospitala patienten startar också vården och ett vårdlidande 

kan skapas beroende på olämpligt bemötande av vårdaren och dennes behandling av 

patienten. I det första mötet är det viktigt att få en första kontakt och göra en kort 

intervju om kontaktorsak och vad som är det största problemet för patienten. Detta för 

att vårdaren ska kunna skapa sig en uppfattning om hälsoproblemet och kan påbörja 

behandlingen och omvårdnaden som anpassas efter patientens vårdbehov. Att som 

vårdare kunna ha öppenhet och närvaro till patientens behov ger möjligheter till ett ökat 

välbefinnande i den vårdande situationen. Som vårdare är det viktigt med att informera 

patienten vad som ska hända och varför. Detta ligger tillgrund för en god vård som göra 

patienten mer delaktig i sin egen behandling och på så sätt skapas ett förtroende till 

vårdaren och ett vårdlidande kan undvikas (Dahlberg et al, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 

I det första mötet med patienten utanför sjukhus som drabbas av plötslig akut sjukdom, 

är det viktigt att skapa trygghet och förtroende till patienten för att minska 

sjukdomslidandet och inte skapa ett vårdlidande. Kan IVPA- styrkan skapa en första 

kontakt med patienten och stödja en positiv vårdprocess utifrån patientens omvårdnads 

behov? I dagens glesbygd är det långt till närmsta ambulansstation. 

Västragötalandsregionen har som mål att kunna nå alla invånare som bedöms ha högsta 

prioritet (prio 1 larm) med ambulans inom 20 minuter. Detta lyckas i 85 % av larmen. 

De senaste två till tre åren har det pågått ett försök med IVPA i SÄRF men kunskap om 

hur patienten upplever IVPA-styrkans vårdinsats saknas.  

 

SYFTE 

syftet med studien är att beskriva hur patienter med akut bröstsmärta upplever IVPA- 

styrkans vård.  

 

METOD 

Ansats 
En kvalitativ ansats har valts för att kunna fånga fenomenet. En kvalitativ studie bygger 

på att fånga människans upplevelse av en händelse. Metoden bygger på att göra det som 

studeras synligt och sätta ord på en känsla, upplevelse eller en tanke, ”att åskådliggöra 

den”. Tanken med en kvalitativ metod är att fånga informantens upplevelse genom 

intervju. Denna metod kräver att den som intervjuar ska kunna läsa mellan raderna för 

att kunna se de underförstådda i berättelsen och sedan kunna ställa specifika följd 

frågor, att inte misstolka och att bekräfta det informanten anger (Kvale, 1997). 

Kvalitativa metoden handlar om att synliggöra de som är dolt och som tagits för givet, 

att kunna verbalisera detta och göra det tydligt. Enligt Dahlberg (1993) handlar det om 

att som forskare kunna se det som är dolt och verbalisera det tänkta fenomenet. Att 

undersöka ett fenomen i den egna kulturen ställer krav på forskaren att han eller hon 

behärskar ämnet precis på samma sätt som ”fisken i vattnet”. Det är lätt att bli 

hemmablind i eget område. 
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Detta kräver att forskaren har en distans till både forskningsarbetet, informanterna och 

till sig själv de erfarenheter som forskaren har med sig i ryggsäcken. Min ”ryggsäck” 

i.e. förförståelse är mina egna yrkeserfarenheter som sjuksköterska i ambulans.  

 
Urval 
Urvalet gjordes från sammanställningen av IVPA uppdragen mellan åren 20060301 till 

20081030. där jag valde året 2008  som underlag med larm koden ”bröstsmärta” från 

Bodéns (2008) rapport underlag. Kriterier för inklusion i studien var att informanten 

skulle:: 

1. Bo på landsbygden. 

2. Ha träffat IVPA-styrkan i-samband med att patienten hade akut bröstsmärta på 

landsbygden. 

3. Förstå och prata svenska, detta för att intervjun skulle kunna genomföras. 

4. Ha åkt med ambulans till sjukhus. 

5. Dessutom skulle IVPA:s uppdrag ha kodats som ”bröstsmärta”. 

 

IVPA uppdragen under året 2008 bestod av besök hos 100 patienter varav 27 hade 

kodats som bröstsmärta. Av dessa 27 valdes nio som uppfyllde inklusionskriterierna. 

Dessa kunde finnas med hjälp av ärendenummer, vilka erhållits från 

ambulansöverläkarens sammanställning av uppdragen. Till de nio informanterna 

skickades ett brev som bestod av inbjudan att delta i studien (bilaga 2), information om 

studien (bilaga 3), godkännande av klinikchefen (bilaga 4) och samtycke till deltagande 

(bilaga 5). Efter några dagar kontaktades de nio informanterna per telefon. En tackade 

nej, fem valde att delta och de resterande tre personerna gick inte att nå. Av dem som 

tackade ja till att delta i studien var tre kvinnor födda 1957-1960 och två män födda 

mellan 1944-1950. Datum för intervjuerna bestämdes per telefon. Innan intervjun 

startade gavs information om studien och dess syfte och informanten fick möjlighet att 

ställa frågor om studien. Informanterna fick också information om total konfidentalitet 

både muntligt och skriftligt (bilaga 4). 
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De 18 patienter som exkluderades i studien valdes bort på grund av: 

En patient hade avlidit efter HLR, en hade drabbats av stroke, två kunde inte föra sin 

egen talan, tre fick kvarstanna i hemmet efter ambulanspersonalens undersökning, tre 

hade buk besvär, en hade KOL, två var IVPA uppdrag i större tätort, två fanns inte med 

i ambulink (ambulansens journalsystem) trots ärendenummer, två patienter hade 

huvudvärk/smärta/illamående och två var boende på servicehus.   

 

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes i informanternas hem och informanten fick själv välja var 

intervjun skulle ske. Fyra valde köket och en valde vardagsrummet där de kände sig 

bekväma. Detta att informanterna får känna sig delaktiga genom att själva välja plats för 

intervjun beskriver (Thomson 2002) som en viktig del i en intervju.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Innan intervjun informerade 

författaren om studien och tanken med en öppen intervju och själva intervjun började 

med en öppen fråga: Hur upplevde du mötet med IVPA-styrkan i- samband med din 

akuta bröst smärta? Den öppna frågan gav informanterna möjligheter att med egna ord 

berätta om upplevelsen i mötet med IVPA-styrkan då de drabbades av akut bröstsmärta. 

Informanten fick därefter prata fritt om sin upplevelse och författaren ställde följdfrågor 

(bilaga 1) för att förtydliga sådant som hade kommit fram i berättelsen för att få en 

djupare beskrivning av upplevelsen. Intervjuerna tog mellan 19 – 41 minuter och de 

transkriberades efteråt ordagrant av författaren. Den första intervjun fick göras om för 

att den var för kort och således gav mycket lite information. Efter samråd med 

handledaren ringdes informanten upp av författaren tillfrågades om det gick bra att 

kunna ställa några följd frågor. Informanten godkände detta och tid och plats för en ny 

intervju bestämdes per telefon. Denna intervju gav ett rikare datamaterial.  

Samtliga fem informanter hade frågor om studien och hur IVPA är uppbyggt och hur 

länge projektet ska pågå i SÄRF.  
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Dataanalys 
Analysen av data från intervjuerna genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman & Graneheim (2008). Dataanalysen skrevs ner av författaren själv, vilket gav 

en större förståelse och möjlighet för författaren att lära känna texten. Detta ledde till en 

större helhet i det fortsatta analysarbetet. Nästa steg bestod i att lästes varje intervju för 

sig. För att lära känna texten samtidigt skapas en känsla och bild av själva intervju 

tillfället.  

 

Författaren började själva innehållsanalysen med att meningsbärande enheter plockades 

ut för att skapa en grovstruktur och möjlighet till att identifiera innehållet i texterna. 

Nästa steg i innehållsanalysen var att plocka ut meningsenheter, 21 meningsenheter blev 

grunden för analysen av intervjuerna.  

Varje meningsenhet fick en egen sifferkod som gav författaren möjlighet att kunna se 

likheter i meningsenheterna. För att kunna kategorisera dem och minska de 21 

meningsenheterna till sex stycken, se tabell 1, detta enligt (Lundman & Graneheim 

(2008) metod.  
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Tabell 1. Beskrivning av analysen. 

Meningsenheter Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Under kategori Kategori 

Det small direkt...kom 

väldigt snabbt till oss där 

vi var. 

IVPA-styrkan 

snabbt på plats. 

Snabbt på plats. 

 

Den snabba 

ankomsten till 

patienten. 

När de berättat att de gått 

utbildning…Proffsigt 

möte med focus på 

patienten. 

De skapade 

möjlighet till vård. 

Proffsigt möte 

ger vård. 

Ankomst skapar 

möjlighet till vård. 

Behöver inte fundera på 

vem som ska möta 

ambulansen…Känns 

värdefullt att IVPA 

finns… 

Den totala 

lokalkännedomen. 

IVPA hittar. Lokalkännedom 

ger trygghet för 

patienten. 

 

 

 

 

IVPA-styrkans 

ankomst 

 

Det är lika mycket för de 

närstående…Ångesten 

och oron lägger sig när 

man kan lämna över. 

Känns bra att lämna 

över. 

Att lämna över. Trygghet att lämna 

över till IVPA-

styrkan. 

Kroppsberöring mår alla 

väl av, även jag…Han 

var lugn det var jag som 

gällde.. 

 

En förbättring i mitt 

tillstånd. 

Närhet ger 

omvårdnad. 

Att känna sig 

omhändertagen. 

 

Att slippa vara 

informations tavla två 

gånger…IVPA-styrkan 

tar den tunga biten med 

informationen till 

ambulansen… 

IVPA-styrkan 

ansvarar för 

informations 

överföringen. 

Att slippa 

upprepa sig. 

IVPA-styrkan 

underlättar för 

patientens fortsatta 

vård. 

 

 

 

 

 

 

 

IVPA-styrkan    

på plats 
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Etiskt förhållningssätt 
Namn på informanterna till studien inhämtades med tillstånd av ambulansöverläkaren. 

Namnen fanns i ett rapportunderlag och en sammanställning av samtliga IVPA uppdrag 

under projektperioden 20060301-20081031. Med hjälp av IVPA- koden bröstsmärta 

och det ärendenummer som är kopplat till ambulansjournalsystemet ”ambulink” 

plockades sedan informanterna ut. Ett brev skickade ut till informanterna (bilaga 2-5). 

Brevet innehöll information om studien, att godkännande erhållits från 

ambulanssjukvårdens klinikchef och information om hur data skulle hanteras samt att 

medverkan i studien var frivillig. I inbjudan stod det att författaren skulle ringa upp dem 

efter några dagar efter brevets framkomst och ge muntlig information. Vidare stod det 

att datum, tid och plats för intervju skulle bestämmas helt enligt informantens önskemål. 

Enligt Helsingforsdeklarationen (1964) ska informanterna skriva på ett samtycke till att 

intervjun får användas i vetenskaplig publikation och detta gjordes innan intervjun 

påbörjades. Enligt Malterud (2008) är det viktigt som forskare att informera 

informanterna om att datamaterialet kommer att läsas in enligt datalagen och att det 

behandlas med sekretes.  Det kommer inte heller att framgå eller kunna känna igen 

informanterna i resultatet, denna information gavs till informanterna både skriftligt och 

muntligt vid intervju tillfället. 

 

RESULTAT 

Från analysen av intervjudata framträder två kategorier med underkategorier. Den första 

kategorin är IVPA – styrkans ankomst med underkategorierna: Den snabba 

ankomsten, Ankomsten skapar möjlighet till vård och Lokal kännedom gör 

patienten trygg. Den andra kategorin är IVPA-styrkan på plats med 

underkategorierna: Trygghet att lämna över till IVPA-styrkan, Att känna sig 

omhändertagen och IVPA-styrkan underlättar för patientens fortsatta vård .  

 

IVPA – styrkans ankomst 
Kategorin innefattar beskrivningar av informanternas upplevelser av styrkans ankomst 

då de drabbats av akut bröstsmärta och förväntade sig att det var ambulanspersonal som 

skulle komma.  
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Den snabba ankomsten till patienten 
Informanterna beskriver en förvåning över att byns eller grannbyns deltidskår kommer 

till dem eftersom de förväntat sig att möta ambulanspersonal, vilket också larmcentralen 

hade sagt att de skulle skicka. Förvåningen vänds till en positiv upplevelse då IVPA-

styrkan förmedlar trygghet och lugn till dem och till deras anhöriga. Informanterna som 

bor på landsbygden är vana att få vänta en stund på ambulansen. Upplevelsen av IVPA-

styrkans snabba ankomst upplevdes också ge trygghet både för den sjuke och hennes 

närstående. 

 

”Jag tycker att det var bra att dom kom för att de kom ganska snabbt efter att jag ringt 

112. Blev positivt överraskad över att det kom en bil så snabbt, orten bredvid 

(Informant 5)”. 

 

”Ja jösses, de går inte att beskriva med ord, de var det bästa jag varit med om någon 

gång. Jag var inte minsta orolig att vänta på ambulansen, dom sa ju att ambulans är på 

väg men att det tar en stund. Nu small det ju direkt, jag tror inte det tog många minuter 

(Informant 4)”. 

 

Ankomsten skapar möjlighet till vård 
Informanterna beskriver vården som proffsig med tydligt fokus på en tidig behandling 

av deras akuta bröstsmärta. IVPA-styrkan skapade möjligheter till en tidig vårdinsats 

genom att mötet genomsyrades av en lugn och trygg atmosfär, vilken minskade 

informanternas oro och ångest. IVPA-styrkan presenterar sig och talar om varför de är 

där och att de gått utbildning för att kunna hantera akuta sjukdomsfall i hemmet. Detta 

upplevdes som en trygghet hos informanterna som resulterade i att de kände sig trygga. 

Mötet beskrivs också av tydlig rollfördelning. En IVPA-personal intog rollen som 

vårdare och den andre ansvarade för radio kommunikationen med ambulansen och 

larmcentralen.  Den tydliga rollfördelningen beskrivs som ”proffsigt” med ett stort 

engagemang i vårdinsatsen som gav informanterna en betydande trygghetskänsla. 

Informanterna som hade närstående hos sig beskrev det första mötet med IVPA-styrkan 

med att det gav möjlighet för de närstående att andas ut.  IVPA-styrkan visade att de 
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hade kunskaper och social kompetens att hantera mötet med både dem själva, 

make/maka, sambo eller barn.  

”När dom berättade att dom gått utbildning då var det helt klar, ingen fara de vet var 

de pysslar med (Informant 4)”. 

 

Men just när dom anlände talade dom om vilka dom var och allt de här, lugnt och 

sansatt uppträdande (Informant 2)”. 

 

Lokalkännedom gör patienten trygg 
Det är genomgående hos samtliga fem informanter att de upplevde trygghet att resursen 

fanns nära. Just närheten i landbygden till den lokala räddningstjänsten med god lokal 

kännedom om varje gård och hus, vilket innebar att de kunde hitta rätt adress utan 

minsta bekymmer. Detta skapade en trygghet hos de informanter som bodde ute i 

skogen och var oroliga för att ambulansen skulle ha svårt att hitta hem till dem. Tre av 

informanterna bodde i skogen och de upplevde en extra stor trygghet i att IVPA-styrkan 

hade god lokalkännedom. En informant berättade att ambulansen kört fel en gång 

tidigare men att detta var innan IVPA-styrkan var etablerad.  Nu fanns inte detta 

stressmoment längre. ”Då sa jag att dom brukar ju köra fel hit, det går inte att hitta hit. 

De fixar vi sa IVPA, de var ingen diskussion om det”.  Detta besked upplevde 

informanten mycket lugnade och det gav trygghet. En informant som bodde på gränsen 

till glesbygd upplevde att hon inte behövde oroa sig för att ambulansen inte skulle hitta. 

IVPA-styrkan informerade henne om att de tog ansvaret för att ambulansen skulle 

komma fram. Detta upplevde hon som ett stressmoment mindre att oroa sig för. Hon 

beskriver också att det hade minskat hennes oro och stress i den akuta situationen om 

larmcentralen informerat om att IVPA-styrkan skulle komma till henne innan 

ambulansen.   

 

”Nu slipper jag det för att nu kommer IVPA-styrkan direkt och vet och då kan de 

vägleda ambulansen om det är någonting (Informant 2)”.  
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IVPA-styrkan på plats 
Kategorin beskriver informanternas upplevelser av att lämna över sig till IVPA-styrkan 

och den fortsatta vården tills ambulansen anländer. Den beskriver närståendes 

upplevelse av att lämna över ansvaret för omvårdnad till IVPA-styrkan och hur 

personalen tar omhand om både dem och patienten. 

Trygghet att lämna över till IVPA-styrkan  
Informanterna beskrev en lättnad att ”lämna över sig” till IVPA-styrkan i det akuta 

skedet. Upplevelsen handlade mycket om trygghetskänslan som uppkom av den 

professionella hjälpen, vilket visade sig i att de kunde hantera den akuta situationen och 

att de visste vad som skulle göras. Känslan av att kunna lämna över sig till IVPA-

personalen beskrevs ge en trygghetskänsla i kroppen som infann sig då de visade på god 

kunskap och förtroende. Det handlade också om att som patient kunna släppa ansvaret 

från närstående till IVPA-styrkan. De drabbade upplevde trygghet i att de närstående 

inte behövde bära ansvaret för deras akuta sjukdomssituation. Informanterna beskriver 

det som en lättnad att inte behöva känna stressen av den oro som de upplever att deras 

närstående uttrycker i det akuta skedet innan IVPA, s ankomst. Informanterna kan bli 

”patient” och närstående behöver inte agera vårdare, de kan återgå till att vara 

närstående då de har lämnat över ansvaret till IVPA-personalen.   

 

”Ja det är så man känner att hjälpen är här nu, nu behöver inte jag fundera på om min 

man som också fick ett större lugn att det kommer någon som hjälper honom det är ju 

lika mycket för dom närstående som det är för mig som patient (Informant 1)”. 

 

”Ja det var jätte skönt för att man vet i det läget att man spänner sig och vill inte visa 

hur ont eller dåligt man mår för dom anhöriga och man kunde släppa på allt och tala 

om att jag har fruktansvärt ont liksom och det här känns inte bra. Annars blir det att 

när man har en anhörig runt sig håller man tillbaka mycket, man spänner sig på fel sätt 

helt enkelt. De slapp jag ju helt och håller nu (Informant 2)”. 
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Att känna sig omhändertagen  
Informanterna beskriver att de känner sig lugna och trygga då IVPA-styrkan är på plats 

fram tills att ambulansen anländer. De beskriver en känsla av närhet som skapar en 

ömsesidig kontakt mellan dem och IVPA-personalen. De känner sig väl omhändertagna 

av personalen. Att någon håller deras hand eller håller en hand på deras arm känns 

skönt. Även kontrollerna av puls etc. gör dem lugna och trygga. Personalen som satt hos 

dem visade aldrig på någon osäkerhet. De flackande inte med blicken eller frågade sin 

kollega om när han trodde att ambulansen skulle komma. Informanterna upplevde att de 

var i centrum och att de blev sedda och hörda och aldrig lämnande ensamma. 

Denna visade närhet och medmänsklighet som ingav dem stor trygghet i deras akuta 

sjukdom och det beskrivs som en bidragande orsak till deras upplevelse av snabb 

förbättring av deras akuta bröstsmärta. I vissa fall upphörde den nästa helt eller helt när 

ambulansen anlände.  

 

”Satt hos mig, var med mig stressade inte iväg på någonting annat. Han flackade inte 

med blicken eller tittade på sin kompis, eller säger, kommer inte ambulansen snart, han 

var lugn, det var jag som gällde (Informant 3)”. 

 

”Det känns tryggt kroppsberöring är ju något alla mår väl av… även jag gjorde ju det 

så klart (Informant 1)”. 

 

Flertalet av informanterna beskriver en känsla av god kunskap och säkerhet i det IVPA 

gör för att skapa en förbättring i deras akuta bröstsmärta. Detta visas av noggranna 

undersökningar, regelbundna kontroller och IVPA:s förmåga att engagera sig till hundra 

procent och skapa lugn i en stressad situation.    

 

”Jag kan inte riktigt säga varför men det kändes precis som dom visste vad dom skulle 

hjälpa mig med och dom ingav tryggheten och kunde sin sak (Informant 1). 

Under tiden dom var här kände jag ett lugn och en förbättring i mitt tillstånd. De 

förklarade hela tiden och de gav mig ett lugn. De gav ju 100 procent att de engagerade 

sig hela tiden till max mer kan dom inte göra, jag bor ju ändå mitt ute i skogen 

(Informant 4). 
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Flera av informanterna beskriver att de blir lugna då de får syrgas, bröstsmärtan släpper 

och att andningsfrekvensen sjunker som ger minskade andningssvårigheter. Syrgasen 

upplevs också som ett stöd rent mentalt i en situation som upplevdes med stor oro och 

ångest i samband med den akuta bröstsmärtan. 

 

”Jag var ju helt utslagen och när jag fick syrgas kunde jag ju börja prata och kunde till 

och med skämta (Informant 4)”. 

 

 ”Ja, jag svarar alltid väldigt bra på syrgasen, i och med att jag har svårt att syresätta 

mig då jag får bröstsmärtorna och att jag har en dålig vänster lunga. För min del är det 

A och O att få syrgas direkt för att hjälpa till. Bara där kände jag ju när mina smärtor 

lättar kan jag slappna av för att slippa kämpa för att kunna andas (Informant 2)”. 

 

Informanterna beskriver också trygghet i IVPA-styrkans förmåga att bemöta närstående 

och ge dem stöd och lugn i en stressad situation för informantens hälsa. De fyra 

informanter som hade närstående hos sig kände en stor lättnad att IVPA inte bara 

behandlar dem och deras bröstsmärta. Bemötandet av informanternas närstående 

upplevdes som en viktig bit i omvårdanden och genom samtalet skapades en avslappnad 

atmosfär. Det upplevdes professionellt att IVPA- styrkan kunde hantera den sociala 

situationen och samtidigt ha full kontroll på informantens tillstånd. 

 

”Dom pratade med mig även om annat runt omkring, vi var hos min dotter och var 

barnvakt så det fanns annat man kunde prata om också inte just bara hur man mår då. 

Dom pratade inte bara om bröstsmärtan utan med mig som vilken person som helst 

(Informant 1)”. 

 

”Vi pratade om mycket annat till ambulansen kom och just den biten att dom kan avleda 

smärtan genom att bara sitta som medmänniska och prata samtidigt att man har stödet 

av att ha kunnig personal jämte sig, de är guld värt (Informant 2)”. 

Min oro lättade, kändes tryggt att någon brydde sig och höll mig och pratade lugnt och 

sansat till mig (Informant 3). 

 

 20



IVPA-styrkan underlättar för patientens fortsatta vård  
Fler talet informanter beskriver en stor fördel med att IVPA-styrkan samlar in 

information om dem och sedan lämnar den vidare till ambulanspersonalen när de 

anländer. De upplever en lättnad att slippa upprepa sig om händelseförlopp, tidigare 

sjukdomar, personuppgifter och närmaste närstående. De beskriver också att IVPA har 

full kontroll på puls, blodtryck och behandlingsresultat som vidarebefordras till 

ambulansen och ambulansen kan då inrikta sig på den medicinska behandlingen utifrån 

rapporten. Informanterna upplevde detta som trygghetsskapande. För då kunde 

ambulanspersonalen koncentrera sig på sin medicinska uppgift och lägga den första 

dokumentationen som IVPA-styrkan redan avklarat åt sidan. 

 

”Mycket smidigare, då kunde ambulans personalen koncentrera sig på de dom skulle 

göra sätta nålar och den biten utan att man då skulle behöva svara på en massa frågor 

de tyckte jag var toppen. Det upplevde jag som väldigt väldigt bra liksom då var det 

avklarat för att det är en tung bit när man som patient ska åka med en ambulans 

(Informant 2)”. 

 

”Jag hade lämnat över min medicinlista till IVPA-styrkan då var de klart samt att 

blodtryck mm. var klart, jag tyckte det var perfekt. Det var bara upp på båren och iväg. 

bara de rör sig om 10 minuter ibland. Det var skönt som fan (Informant 4)”. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa forskningen bygger på att kunna beskriva ett fenomen som upplevs hos 

den enskilda individen med hjälp av exempel en intervju. Intervjun innebär ett möte 

med en annan människa som berättar om fenomenet som ska undersökas. Jag upptäckte 

vikten av att vara påläst i mitt ämne för att kunna fånga mitt tema och vikten av att 

använda rätt följdfrågor med hjälp av den halvstrukturerade intervjuguiden (bilaga 1). 

Att jag hade mig själv som verktyg för att kunna nå ett önskat intervju resultat upptäckte 

jag tidigt i min första intervju som jag fick göra om. 
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Då jag satt och skrev insåg jag hur mycket mer jag kunde ha fått ut av informanten om 

jag använt rätt följdfrågor, vilket också beskrivs av (Malterud, 2008; Kvale, 1997; Patel 

& Davidsson, 2003). Det gav mig en erfarenhet att ta med mig i mitt yrke som 

ambulanssjuksköterska i mötet med patienten. Att ställa rätt fråga på rätt sätt ökar också 

möjligheten till att få den information som behövs. Jag upptäckte också att mina egna 

erfarenheter dvs. förförståelse kunde hanteras genom att jag höll mig till intervjuguiden 

och på så vis kunde jag undvika att ställa ledande frågorna som kunde påverkas av min 

förförståelse. Den öppna frågan gav större möjlighet för informanten att dela med sig av 

sin berättelse om det tänkta fenomenet. Den öppna frågan följdes sedan av följdfrågorna 

se (bilaga 1) som hjälpte mig att hålla mig till temat (Malterud, 2008). Nu i efterhand 

kan jag konstatera att samtliga intervjuer flöt på bra och kändes bra från första början 

till slut. Samtliga informanter upplevde det positivt att få berätta om sina upplevelser i 

mötet med IVPA-strykan och tyckte att det var viktigt att det gjordes forskning på 

området. 

Jag kan nu i efterhand säga att mina kunskaper i och om den kvalitativa 

forskningsmetoden i början var inte fulltalig. Men efter första intervjun som varade i 

fem minuter och fick fungera som provintervju insåg jag då jag skrev ut intervju att den 

var för kort och därför gav för lite information. Jag insåg att informanten var viktig för 

studien och fick godkännande från min handledare att kontakta informanten igen för 

kompletterande frågor. Informanten ringdes upp och var positiv till en ny intervju. 

Denna intervju blev mycket bättre för då hade jag gjort fyra nya intervjuer under tiden 

och skaffat mig erfarenheter i intervjutekniken. Detta gjorde att jag kunde fånga upp 

informantens berättelse genom ett mer aktivt lyssnande och att ställa de rätta frågorna 

vid rätt tillfälle för att få fram upplevelsen och den specifika känslan.    

Jag upplevde den kvalitativa metoden både rolig, intressant och det var en förmån att få 

komma hem till en främmande person och få möta denna i sitt hem och sitta ner och 

prata om mitt intresse ämne IVPA. Jag kan med glädje se fördelen med att jag gjorde 

intervjuerna tätt vilket gav mig möjlighet att reflektera över min intervjuteknik och 

förbättra den till nästa intervju tillfälle. Jag lärde mig att lätta och tydliga frågor gav 

tydliga svar från informanterna (Kvale, 1997).  
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Enligt (Granskär & Höglund, 2008) är tanken med en kvalitativ innehållsanalys att med 

hjälp av intervjun och en öppen fråga få informanterna att själva berätta om sina 

upplevelser på sitt egna sätt. Som gör intervjun mer personlig med hjälp av 

följdfrågorna som lyfter fram resultatet under intervjuns gång och fångar det som är 

tänkt att studeras. Detta visar sig genom min metodbeskrivning, dataanalys (tabell 1) 

som gjorde analysen mer lättbearbetad och överskådlig under analysens gång. Den visar 

också på hur underkategorier och kategorier växt fram till mitt slutgiltiga resultat.  

Fördelen med en kvalitativ metod är att personligen få ta del av informantens personliga 

upplevelser av det tänkta fenomenet som studeras. Med hjälp av intervjuteknik fånga 

det specifika citaten som ofta säger mer än tusen ord. 

Nackdelen med en kvalitativ metod är att det kan bli för få informanter som intervjuas 

med risk för ett för magert resultat. En studie med enkäter kunde ha gett ett mer 

information från fler invånare i SÄRF. Patienter med andra akuta sjukdomstillstånd 

kunde ha delgivit både positiva och/eller negativa upplevelser av IVPA insatsen. 

Brissman & Peterssons (2004) enkätstudie visar att det finns två sidor, en positiv och en 

negativ sida av IVPA-styrkans insats.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar på två huvudkategorier: ”Den snabba ankomsten” och ”IVPA på plats” 

dessa två teman har tre varsina underkategorier vilka ger en tydligare beskrivning av 

temat. Det här resultatet liksom Brissman & Peterssons kandidat uppsats (Brissman & 

Petersson, 2004; Forslund et al, 2008) visar på att prehospitala personalens snabba 

ankomsttid till patienten är en betydande faktor i att skapa trygghet hos den sjuke på 

landsbygden.     

 

Ahl et al (2005); Elmqvist et al (2008); Suserud (2005) beskriver i sina studier att 

patienten slappnar av så fort prehospital personal kommer fram till dem och de kan 

lämna över ansvaret för deras liv till dem i en akut situation.  Resultatet av den här 

studien visat också på att informanterna lämnar över sig till IVPA-personalen och att de 

upplever att personalen ger dem professionell vård och skapar trygghet och lugn i en 

akut situation. 
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Detta beskriver (Dahlberg et al, 2003) är en bidragande orsak till ett minskat 

sjukdomslidande som också framkommer i mitt resultat att informanterna upplever en 

direkt förbättring av sin akuta bröstsmärta genom närhet, medmänsklighet och empati o 

omvårdnaden.   

Informanterna upplevde det positivt att det kom deltidsbrandmän från bygden eller byn 

som de kände och även om de inte kände dem personligen så kände de igen ansiktena på 

dem, vilket också skapade trygghet. Elmqvist et al (2008) beskriver just 

räddningstjänstens goda kunskaper i att skapa trygghet i det akuta mötet oavsett om det 

är en trafikolycka, trauma eller plöslig akut sjukdom. Resultatet visar också på att de 

informanter som hade närstående hos sig när de fick sin akuta bröstsmärta och fick möta 

IVPA kände en stor lättnad när hjälpen kom så snabbt. Detta stödjs av Forslund, Quell 

& Sörlie (2008) och Suserud (2005) som beskriver att de anhöriga upplever en stor 

stress, oro och otillräcklighet för sin fru, make eller sambo och slits mellan hopp och 

förtvivlan för deras akuta bröstsmärta. Att de närstående upplever en lättnad när hjälp 

anländer och de inte behöver bära ansvaret om tillståndet skulle förvärras.       

Informanterna beskriver också vikten av att inte deras närstående behöver lämna dem 

för att möta upp ambulansen för vägledning för den biten ansvarar IVPA för.  

Forslund et al (2008) beskriver hur viktigt det är att prehospital personal har en god 

lokalkännedom för att snabbare komma fram till den drabbade.  Det framkommer också 

att larmcentralen kan påverka genom sin information till inringaren att IVPA är på väg 

och att detta skulle reducera oron och den negativa stressen hos både informant och 

dennes anhörig. Studier som Forslund et. Al (2008) visar också på att anhöriga som 

larmar ambulans upplever både stor stress och oro i samband med akut bröstsmärta som 

skulle minska om larmcentralen gav information om att IVPA kommer innan 

ambulansen.  

Det framkommer i Johansson, Strömberg, Swahn (2004) och Thuresson et al (2007) 

studier som visar att det är viktigt med så tidig behandling som möjligt för att kunna 

minimera skador på hjärtmuskeln och att en tidig insats ger en ökad vårdvinst och ökad 

överlevnad hos denna patient kategori. Samtliga informanter beskriver att IVPA - 

styrkans möjlighet att påbörja den första insatsen genom syrgasbehandling och genom 

att skapa trygghet och lugn kring dem som gjorde att de upplevde en förbättring i sin 

bröstsmärta. 
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Detta styrs av (Herlitz, Hjälte, Karlson, Suserud & Karlsson, 2006) som beskriver 

vikten av syrgasbehandling i samband med akut bröstsmärta som ger en smärtlindrande 

effekt.  

 

Informanterna beskriver också en upplevelse av närhet, respekt och förtroende för 

IVPA-styrkan i omvårdnaden som (Eriksson, 1994) beskriver är viktiga faktorer för att 

undvika ett vårdlidande för patienten. Samma resultat har framkommit i tidigare studier 

av Ahl et al (2005) och Suserud (2005) som beskriver hur viktigt det är i den 

prehospitala vården att kunna skapa trygghet med att visa närhet genom kroppskontakt 

och en respekt till patienten. Genom att lyssna till deras berättelse och erfarenheter av 

sin akuta sjukdom som skapar ett förtroende till vårdaren. Förtroendet leder till ett lugn 

hos informanterna med en positiv effekt på bröstsmärtan som upphörde. Det är i linje 

med vad Dahlberg et al (2003) som anser att i ett tidigt skede i den prehospitala vården 

lindra sjukdomslidandet hos patienten. Med hjälp av ett professionellt bemötande och 

respekt för patientens akuta sjukdomstillstånd.  

 

Elmqvist et al (2008) har beskrivit räddningstjänstens stora kapacitet och kunskap att 

behandla, visa respekt och närhet till patienter på olycksplats och i hemmet. Detta 

framkom också oss informanterna som upplevde en trygghet att IVPA skapar ett lugn i 

omvårdanden av dem i väntan på ambulansen. Just närheten till dem och att en person 

finns hos dem hela tiden och släpper dem inte ur blicken eller lämnar dem ensamma inte 

ens en sekund. Wireklint Sundström (2005) och Poljak, Tveith & Ragneskog (2006) 

styrker vikten av att skapa ett vårdrum i den prehospitala vården eftersom det har stor 

betydelse för att patienten skall känna trygghet.  

Informanterna beskriver också vikten av respekt och lyhördhet för deras behov och 

upplevelse av sin akuta bröstsmärta som skapar en positiv vårdprocess, vilket Ahl et al., 

(2005) och Suserud (2005) också betonar. Informanternas upplevelse av delaktighet och 

medmänsklighet som ger dem en trygghet genom att IVPA-styrkan bekräftar dem och 

ser dem som personer och inte bara deras akuta bröstsmärta. Detta beskriver Eriksson 

(1994) också som betydande faktorer för att inte orsaka patienten ett vårdlidande. 
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Wireklint- Sundström (2005) och Ahl et al, (2005) beskriver att som patient med akut 

bröstsmärta bli tagen på allvar har en stor betydelse för den positiva vårdprocessen. Att 

som vårdare kunna vara lyhörd på patientens behov och dess kunskaper om sin sjukdom 

har en avgörande betydelse för patientens upplevelse av förtroendet och respekten för 

vårdaren i sin utsatthet som patient (Suserud, 2005; Ahl et al., 2005; Poljak et al., 2006). 

Resultatet visar på att informanter har upplevt att IVPA-styrkan har tagit dem på fullaste 

allvar och tagit till sig deras upplevelse och kunskaper om vad som brukar hjälpa dem i 

samband med deras bröstsmärta och samtidigt vara en medmänniska. 

Den snabba insatsen till en akut sjuk person kan vara avgörande. 

 Mitt resultat visar på positiva upplevelser av IVPA-styrkan. Brissman & Petersson 

(2004) enkätstudie som gjordes i Jämtlands glesbygd påvisar att det finns en negativ 

upplevelse av IVPA-styrkans insats. Som berodde på vilken brandstation styrkan kom 

ifrån och ju längre patienterna fick vänta växte också deras negativitet och missnöje.  

Den negativa upplevelsen är inom områdena: omhändertagandet av patient och 

närstående, tryggheten i väntan på ambulansen, förtroendet, att undersökas och bli 

undersökt.  

Det visade sig också att de äldre är mer nöjda än de yngre inom områdena: förtroende 

till IVPA-styrkan, tryggheten i väntan på ambulans och att bli undersökt. Lite intressant 

att det skiljer sig mellan de olika stationerna hur IVPA-styrkan bemöter patienterna. Det 

kanske är så att den invånare som tackade nej till min studie hade en negativ upplevelse, 

det vet vi inte. Frågan är intressant ur ett studie syfte hur IVPA verksamheten kan 

förbättras med hjälp av fortsatt forskning inom området. 

 Med tanke på att det finns flera brandstationer än ambulansstationer med ett vidare 

utbyggt nät av utryckningsplatser, betyder att räddningstjänsten har större möjligheter 

till en snabbare första insats i det akuta skedet än vad ambulansstationerna har. I Sverige 

år 2006 fanns det 271 ambulansstationer och 723 brandstationer (Glesbygdsverket, 

2006). Detta talar för att Sveriges räddningstjänst kan och har möjligheter att göra 

snabba betydande insatser för invånarna i väntan på ambulans.  
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Slutsats 
IVPA-styrkan gör en betydande insats vid prio ett larm då landsbygds invånardrabbats 

av akut bröstsmärta då ambulans har lång framkörningstid till patienten. Det visade sig 

att deras snabba ankomst och goda lokalkännedom skapar en trygghet och lugn hos 

informanterna och dennes närstående. Mötet speglas av professionell vård med stort 

fokus på patientens akuta besvär och en snabb syrgasbehandling som upplevs som 

ångestdämpande, smärtlindrande och lindrar andningssvårigheterna. Omvårdnaden 

genomsyrades av närhet, empati, medmänsklighet och en öppenhet till patienten som 

person och till de närstående. IVPA-styrkans undersökningar, kontroller och insamling 

av data som fördes vidare till ambulanspersonalen. Upplevdes av informanterna som ett 

moment mindre att tänka på, för då kom de iväg snabbare med ambulansen till 

sjukhuset. 

 

Fortsatt forskning 
Det saknas forskning om IVPA i större tätorter och stor städer om hur invånarna 

upplever deras insats. Det skulle vara intressant att undersöka om IVPA-styrkan 

fungerar lika bra i tätort som på landsbygden. En enkätstudie skulle kunna ge 

information om de uppfattningar/ upplevelser om IVPA-styrkan som framkommit i den 

här studien delas av flera människor.  
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Bilaga 1. 
 
Halvstrukturerad intervjuguide 

Huvudfråga: Hur upplevde du mötet med IVPA i- samband med din akuta bröstsmärta? 

 

Följdfrågor. 

 Ingav IVPA lugn i den akuta fasen? 

 Upplevde du välbefinnande? 

 Upplevde du ett lugn med IVPA i väntan på ambulans? 

 Upplevde du trygghet/ otrygghet? 

 Upplevde du en förbättring i din akuta bröstsmärta? 

 Upplevde du känsla av oro när IVPA var här hos dig? 

 Ingav IVPA förtroende? 

 Upplevde du känsla att ”lämna över” dig till IVPA 

 Kände du bekräftelse från IVPA-styrkan att de såg dig som en person? 

 Upplevde du närhet i omvårdnaden när de var hos dig? 

 Upplevde du dig delaktig i behandlingen? 

 Upplevde du någon dramatik i mötet med IVPA-styrkan? 

 

Följdfrågorna ställs vid lämpligt tillfälle om inte svaret kommer i intervjun. 

Ovanstående följdfrågor kommer att ställas under intervjun eller flikas in då läget 

erbjuder för att förtydliga informantens upplevelse av fenomenet. 

Om jag upplever det som att det finns något mer att få ut ur frågan ställs frågor:  

- Kan du beskriva upplevelsen… 

- Kan du utveckla ………. 

- Kan du beskriv mer detaljerat vad du menar med…… 

- När du säger……… kan du utveckla det? 

 

 32



Bilaga 2. 
 

Inbjudan    Kinna 20080205 

 

Här med inbjuds du och delta i en studie i ett vårdvetenskapligt syfte. Att beskriva din 

upplevelse i mötet med räddningstjänstens deltidskår IVPA-styrka i – samband att du 

drabbades av plötslig akut bröstsmärta. 

 

Hej! 

Mitt namn är Patrik Sjögren och jag studerar till ambulanssjuksköterska på Borås 

Vårdhögskola. Jag ska skriva en uppsats om hur innevånare i glesbygd upplevde mötet 

med IVPA-styrkan då en person drabbas av akut bröstsmärta. 
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Bilaga 3. 
 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Jag är sjuksköterska som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete (magisteruppsats) där mitt syfte är att beskriva upplevelsen i mötet med 

IVPA ” I Väntan På Ambulans” deltidskår.  

Kunskapen om hur patienten upplever mötet med IVPA i- samband med akut 

bröstsmärta är sparsam. Tanken med mitt examensarbete är att få fördjupad kunskap om 

hur patient upplever mötet med IVPA på landsbygd vid plötslig akut bröstsmärta i den 

prehospitala fasen. Metoden i examensarbetet är kvalitativ intervju med 6-8 patienter 

som har mött IVPA i- samband med akut bröstsmärta på landsbygd i väntan på 

ambulans.  

Intervjuerna kommer att göras av undertecknad student under februari – mars 2009 i 

hemmet enligt överens kommelse per telefon. Deltagarna informeras både muntligt och 

skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas genomförande. Efter deltagarnas 

informerade samtycke genomförs intervjuerna på en plats som bestäms av den 

deltagande. Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Uppgifter som kan identifiera 

deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till inspelat material eller utskrifter. Vid 

publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Jag handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

Handledare 
Björn- Ove Suserud 

Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: bjornove.suserud@hb.se 

Tfn: 033-435 45 776, 0702-xxxxxx 
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Med varma hälsningar 

 

__________________________  

Patrik Sjögren   

E-post: patrik.sjogren@vgregion.se  

Tfn 0320-779446/ 0702-xxxxxx  

 

 

Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef  godkänner härmed att Patrik Sjögren genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

Borås     /       2009 

 

_______________________________ 

Marie Gartman 

Verksamhetschef, Ambulansverksamheten, SÄS 
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Bilaga 4. 
 

Bakgrund till studie och tillfrågan   
Information om forskningsstudie, till Dig som träffat ”IVPA” I Väntan På Ambulans- 

styrkan prehospitalt i samband med plöslig akut bröstsmärta i hemmet. Fått hjälp av 

IVPA i det första mötet och sen träffat ambulanspersonalen.  

Bakgrund  
Många svenskar som bor i glesbygden och har längre till närmsta ambulans har träffat 

IVPA styrkan ”I Väntan På Ambulans” som består av deltidsbrandmän med 

grundläggande utbildning i det första akuta omhändertagandet. Här i SÄS regionen har 

projektet med IVPA varit igång sedan mars 2006. Det finns idag ingen vårdvetenskaplig 

forskning på hur du som patient och vårdtagare upplever mötet med IVPA-styrkan. 

Studien kommer förhoppningsvis att kunna ge större kunskap om hur den prehospitala 

patienten upplever mötet med räddningstjänstpersonal som IVPA-styrka i samband med 

plötslig akut sjukdom.  

Jag vill att du försöker att minnas hur du upplevde mötet med deltidsbrandmännen från 

IVPA- styrkan i din akuta sjukdoms upplevelse av din akuta bröstsmärta.   

Syfte  
Syftet med studien är att beskriva den prehospitala upplevelsen hos den akut sjuka 

patienten i glesbygd i mötet med IVPA-styrkan.  

Tillfrågan om deltagande  
Du tillfrågas eftersom du är en av 370 personer under perioden 20060301- 20081031 i 

SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS REGION som har mött IVPA-STYRKAN I-samband 

med akut sjukdom sedan projektet startade mars 2006. Deltagandet i studien är frivilligt 

och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i studien, 

utan att ange orsak och utan att det påverkar din eventuella fortsatta vård och 

behandling. Några dagar efter att du fått detta brev kommer Patrik Sjögren (ansvariga 

för studien) att ta kontakt med dig per telefon och berätta lite om studien och 

förhoppningsvis komma överens om en tid då intervjun kan ske. Det är du som 

informant som bestämmer tid och plats för intervjun. 
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Hantering av data  
Patientuppgifter från studien (bandinspelade intervjuer) kommer att lagras i ett register 

och databehandlas. Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång 

till registret. Vid databearbetning kommer ditt namn och personnummer att ersättas med 

en kod så att en enskild individ inte kan urskiljas. Ingen obehörig har tillgång till 

”kodnyckeln”. Då data från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna 

identifieras.  

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  

Patrik Sjögren leg. sjuksköterska, tel nr: 0320-779446, mobil nr: 0702-xxxxxx,  

E- post: patrik.sjogren@vgregion.se, Ambulansen SÄS Skene.  

Björn Ove Suserud Leg. sjuksköterska Universitetslektor Borås högskola Instutionen 

för vårdvetenskap:  Tel nr: 033-43 54 776 , Mobil nr: 0702-xxxxxx  

E-post: bjornove.suserud@hb.se 
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Bilaga 5. 

 
SAMTYCKE TILL DELTAGANDE  

 

Hur person i glesbygd upplever det prehospitala mötet med IVPA-styrkan 

I-samband med akut bröstsmärta.  
Jag är villig att delta i en intervju som spelas in på band och att den får användas för 

vetenskaplig publikation. Jag har muntligt informerats om studien och har tagit del av den 

skriftliga informationen.  

 

Ort:……………… den………………………… 

………………………………………………….  

Underskrift  

…………………………………………………  

Namnförtydligande  

……………………………………………….  

Underskrift, Kontaktperson 
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