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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av ambulanspersonalens 

bemötande. Valet av ämnet blev synligt under våra fältstudier där det upplevdes både 

bra och mindre bra bemötande. Metoden som har använts var kvalitativ intervju med 

patienter på ett sjukhus i södra Sverige. Det insamlade materialet analyserades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Det framstod fyra olika kategorier ur det analyserade 

materialet vilka var: trygghet, tillit, förnedring och utelämnande. Ur dessa framkom sex 

underkategorier: Att känna lättnad, att känna glädje, att känna sig illa behandlad, att 

känna oro, att inte få sina behov uppfyllda samt tystnad. 

 

Studien visade att större majoriteten av de som intervjuats var nöjda med det bemötande 

de erfarit från ambulanspersonalen. Ambulanspersonalen ingav ett lugn, de var 

omtänksamma, professionella och deras närvaro gjorde att obehaget försvann. Det fanns 

också en annan syn på bemötandet, där patienten känt sig kränkt och stött av de ordval 

och uttryck som ambulanspersonalen bemött patienten med. Att bli omhändertagen och 

vårdad inne i ambulansen istället för inne i sitt hem upplevdes som kallt och stressigt. 

Förhoppning med studien är att ge ambulanspersonalen större möjlighet till feedback på 

sitt bemötande och att medvetenheten ökar i bemötandet med patienten. 

 

Nyckelord: Prehospitalt, ambulanspersonal, bemötande, mötet, upplevelse och patient. 
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INLEDNING 

 

Vi, författarna, har valt att skriva om detta ämne då vi under vår studietid till 

specialistsjuksköterska inom ambulans och våra tidigare erfarenheter upplevt både bra och 

mindre bra bemötande från ambulanspersonalen i mötet med patienten. I ambulanssjukvården 

möter ambulanspersonalen dagligen människor som befinner sig i behov av vård i olika 

former. Inte ofta får de någon feedback på de möten ambulanspersonalen har mellan patient 

och vårdare, eventuellt ett tack men inget konkret på vad som var bra eller mindre bra. Om 

ambulanspersonalen inte får respons på sitt arbetssätt hur skall de då kunna utveckla sitt 

bemötande? Detta gjorde att författarna blev intresserade av att få fram patientens upplevelse 

av ambulanspersonalens bemötande. Ambulanspersonalen kanske upplevde hela vårdtiden bra 

men hur upplevde egentligen patienten ambulanspersonalens omhändertagande och dess 

bemötande inom den prehospitala vården? Dessa frågor sporrade oss att söka vidare efter mer 

kunskap om patientens upplevelse. Författarna hoppas att under denna studie kunna få fram 

patientens upplevelse och kunna delge våra arbetskolleger feedback på sitt bemötande och att 

medvetenheten ökar i bemötandet med patienten. 

 

Hur vi vårdar avslöjar alltid, vilket värde vi ger den människa vi 

vårdar (Bremme, 1990, s 15). 

 

BAKGRUND  

För att få fram patientens upplevelse av bemötandet har författarna valt att beskriva olika 

avsnitt som författarna anser ingår i bemötandet. Först lyftes ambulanssjukvårdens historik för 

att ge en insyn vad som hänt med utvecklingen, från att varit en transportverksamhet till mer 

tid och vård i hemmet. Sedan beskrivs hur sjuksköterskan förbereder sig och till sist 

patientens behov och syn på ambulanssjukvården. 

 

Ambulanssjukvårdens historik 

 

De första ambulanserna startade upp sin verksamhet i Sverige redan på 1920-talet. Dessa 

bestod då inte av någon vårdande funktion utan endast en förare som hade till uppgift att köra 

den sjuke eller skadade patienten till närmaste sjukhus. Under 60-talet och 70- talet 
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utvecklades sedan ambulansverksamheten och den första lagen som styrde 

ambulanssjukvården inom Sverige grundades. Samtidigt så anställdes också läkare som skulle 

ha ansvar för ambulansen gentemot landstingen (Johansson, Sjöström & Gunnarson, 1999) I 

slutet av 70-talet och under hela 80-talet började vårdare utbildas för att bemanna 

ambulansen. Denna utbildning innebar till början en tre veckors utbildning. Denna utvecklade 

sig och blev så småningom en 20 veckors utbildning för ambulanssjukvårdare. Socialstyrelsen 

har sedan 1999 sett över den prehospitala kompetensen och beslutat att i varje ambulans skall 

det finnas minst en sjuksköterska samt att denna sköterska helst skall vara en 

specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård (SOU 1999:17). Det 

första programmet för specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulans startade vid 

Högskolan i Borås under slutet av 90-talet som fram till idag varit en av de drivande 

högskolorna inom den prehospitala utbildningen (www.hb.se). 

 

Detta har gjort att en utveckling har skett inom ambulansen från att vara en ren 

transportverksamhet, helt inriktad på att hämta patienter, till att idag vara en specialiserad 

prehospital sjukvårdsenhet (Johansson, et. al., 1999). Idag innefattar begreppet 

ambulanssjukvård så mycket mer än bara transporter. Det innebär aktiviteter så som 

undersökningar, bedömning, rådgivning och behandlingar, både på hämtplats samt i 

ambulansen på väg in till sjukhus, allt för att säkerställa och främja patientens hälsa och lindra 

dess lidande (Wireklint Sundström, 2005).  

 

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart 

obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Att vårda varje patient 

och se till dennes enskilda behov är en mycket central del i den vårdprocess som idag redan i 

hemmet inleds när ambulanspersonalen möter patienten (SFS 1982:763). 

 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård skall ges företräde till vården (SFS 1982:763). 
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Sjuksköterskans förberedelser 

 

Att arbeta inom ambulanssjukvård innebär som sjuksköterska att inte veta vad som kommer 

att hända, vem eller vilka de kommer att möta. Det finns en önskan hos vårdaren att göra det 

som behövs och så snabbt som möjligt kunna ge den medicinska hjälpen till patienten 

(Wireklint Sundström, 2005). När sjuksköterskan får ett larm från larmcentralen så får de den 

information som behövs: vad larmet handlar om, antal drabbade, antal enheter på väg. Genom 

informationen, tillsammans med den kunskap sjuksköterskan besitter, förbereder sig vårdaren 

och sin kollega så gott det går inför situationen de kommer att möta. Sjuksköterskan planerar 

sitt arbete vad hon kan tänkas möta under uppdraget ut till patienten och skall vara beredd på 

vad som helst (Suserud, Bruce, & Dahlberg, 2003a). 

 

Kanske har kollegan varit med om samma sak och kan dela med sig av sin erfarenhet och 

berätta vad de gjorde bra och mindre bra förra gången. Med sin kollega kan sjuksköterska 

sedan dela sin uppfattning om patienten samt prata om svåra situationer och känslor för att 

lättare genomleva vardagen. Ambulansteamet tar också hand om varandra samt backar upp 

varandra i svåra situationer som vårdarna kan utsättas för. Genom detta samarbete kan 

sjuksköterskan lättare förbereda sig inför nästa liknande situation (Ahl, Hjälte, Johansson, 

Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005).  

 

I väntan på ambulans 

 

Förväntningen och väntan på ambulanspersonalen startar då den skadade väljer att kontakta 

larmcentralen. Redan i denna stund finns det ett inpräglat beteende om vad som skall hända 

oavsett tidigare situation där ambulans har ringts eller ej. Patienten har en bild och en 

uppfattning om hur bilarna ser ut, vilka kläder ambulanspersonalen bär och hur de skall bete 

sig. Detta gör att relationen mellan vårdarna och patienten kan bli omkullkastat om vårdarna 

uppträder på ett annorlunda och ej förväntat sätt (Isaksson, & Ljungqvist, 1997). 

 

Från att vara frisk till att helt plötsligt behöva förlita sig på någon annan och erkänna ett 

behov av hjälp är ett stort steg att ta. Att inte längre klara sig själv anses av många som ett 

nederlag och inget en människa skall behöva genomlida (Suserud, 2001). Patienterna känner 

också att de ger upp sin integritet och att de exponerar sig inför andra för att få vård 
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(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008). En del patienter vill inte bli exponerade inför andra 

tillexempel sina grannar och skulle hellre vilja ta sin egen bil in till sjukhus (Nyström, Nydén 

& Petersson, 2006). 

 

Även om patienten är medveten om hur sjuk den är, är det oftast anhöriga till vårdtagaren som 

ringer. När väl beslutet tagits och de ringt, kommer en känsla av lättnad och en del symtom 

kan då börja försvinna. Därefter börjar nästa känsla, en känsla av väntan (Nyström, et. al., 

2006). En del patienter som väntar på ambulans kan känna sig rädda för tillexempel att inte få 

vård i tid och att då få mer skador i väntan på hjälp (Elmqvist, et. al., 2008). 

 

I väntan på ambulansen känner sig en del ensamma, oroliga och rädda, då de lämnat över 

ansvaret på någon annan. Kommer ambulansen komma i tid? Hittar ambulansen till rätt 

adress? är frågor de grubblar över (Elmqvist, et. al., 2008; Nyström, et. al., 2006). Vissa 

patienter kan däremot känna en lättnad av att hjälp är på väg. Innan ambulansen kommer kan 

tiden uppfattas som lång. Men när ambulanspersonalen väl är på plats inser många patienter 

att tiden gått snabbare än vad de uppfattat (Nyström, et. al., 2006). I väntan på ambulans 

känner vissa patienter ingen smärta trots att smärtan finns där, all känsla fokuseras på att 

överleva. När ambulansen sedan anlänt kommer en lättnad och då framträder den värsta 

smärtan (Elmqvist, et. al., 2008). 

 

Den generella uppfattningen är att ambulansen upplevs som ett tryggt och snabbt sätt att få 

sjukvård. Andra vill endast få transport in till sjukhus, då de upplever sig svårt sjuka och att 

de ej kan ta sig till sjukhus på egen hand. Oftast är det de patienter som ringt sent efter 

ambulans som snabbt vill iväg när väl vårdgivarna kommit fram, men när väl hjälp kommit 

till patienten så är det inte lika bråttom in till sjukhus. Patienten kan bli överraskad om ej 

patienten är förberedd på att stanna på plats en stund och få vård i hemmet och/eller under 

transport in mot sjukhuset (Nyström, et. al., 2006). 

 

Mötet mellan sjuksköterska och patient 

 

Var gång ett möte sker mellan två människor har de flesta individer redan skapat sig en 

uppfattning väldigt snabbt om den andra personen, innan samtalet ens ägt rum. Genom att 

individen inte kan påverka den uppfattning som skapas i mötet kan detta påverka om mötet 
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antingen kommer att bli bra eller dåligt (Isaksson & Ljungqvist, 1997). Om vårdarna möter 

patienten och anhöriga med en säker attityd, skapar detta i sin tur ett lugn samt ett förtroende 

för vårdaren. Ett trevligt och lugnt bemötande från ambulanspersonalen kan i sin tur inge att 

det kommer att gå bra trots omständigheterna. Det är även betydelsefullt att lugna ner 

vårdtempot och ge patienten tid till att reflektera över sin situation (Wireklint Sundström, 

2005). 

 

Vid mötet med patienter som är vakna måste patienten respekteras så att en god relation 

skapas och en bra direktkommunikation formas. Om vårdtagaren är medvetslös skall 

sjuksköterskan försöka skapa en indirekt kommunikation och ett samarbete med den som 

eventuellt sett vad som inträffat. Här är det viktigt att sätta sig in i patientens upplevelse, visa 

den empati och respektera dess integritet. Trots detta måste sjuksköterskan närma sig 

patienten och ha en sådan närhet att hon kan uppfatta att patienten lider genom de uttryck 

denne skapar med sitt kroppsspråk (Suserud, Bruce & Dahlberg, 2003b; DeMarco & Schuster 

Nyström, 2009). 

 

Även vårdarens kroppsspråk förmedlar väldigt mycket i mötet med andra människor. Därför 

är det särskilt viktigt i jobbet som vårdare, som redan befinner sig i en maktställning gentemot 

den behövande, att den visar tydlighet och omtanke i sitt sätt att omhänderta patienten 

(Isaksson & Ljungqvist, 1997). Något som inger en ökad trygghet hos patienten, är när 

vårdarna vågar visa närhet till patienten (Ahl, et. al., 2005). 

 

Starka kulturella skillnader är också något som vårdarna måste ha respekt för och som kan 

uppstå i mötet mellan vårdaren och patienten tillexempel att det finns vissa religioner som helt 

förbjuder att en man vårdar en kvinna och tvärtom. Andra kulturella skillnader är tillexempel 

hur ens uppväxt var, samt förståelse för andra människor och deras behov, så väl bland 

vårdarna som mot patienter (Ahl, et. al., 2005). 

 

Att komma in som en icke brådskande patient på en akutenhet innebär för många vårdtagare 

att de inte blir sedda. De blir oroliga, får ingen information, ingen som pratar med dem. De 

känner sig utlämnade och litar på att den de möter gör en korrekt bedömning av deras 

sjukdomstillstånd. De kan känna att deras problem och deras sjukdomstillstånd ifrågasätts tyst 

av personalen. De känner att de måste ta en mer aktiv roll som patient för att få vård. 
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Patienten upplever då att de utsätter vårdpersonalen för ännu mer arbetsbelastning (Nyström, 

Nydén & Petersson, 2003; DeMarco & Schuster Nyström, 2009). 

 

Förtroende i mötet 

 

Nyckeln till ett meningsfyllt förhållande mellan vårdare och patient är att skapa ett bra 

förtroende. Detta förtroende kan skapas direkt när sjuksköterskan möter patienten om 

patienten känner sig i säkra händer. Patientens behov är grunden för hur kontakten mellan 

sjuksköterskan och vårdtagaren kommer att bli (Suserud, et. al., 2003b). Detta förtroende kan 

skapas på många olika sätt bland annat genom att vårdaren försöker sätta sig in i patientens 

situation eller genom att vårdaren intar en lugn och rofull stämning trots att stressen är mycket 

stor på denne (Suserud, 2001). 

 

De flesta patienter, trots sin sjukdom, känner sig trygga och har grepp över sin situation när de 

befinner sig hemma, men när ambulansen anländer så intar de rollen som ”patient”. Detta gör 

att de känner att de tappar sin ansvarsroll i situationen och att vårdaren får ta en större bit av 

denna roll samt blir ansvarig både för patienten och för situationen.  I en del situationer när 

inget förtroende inges kan patienterna välja att istället på grund av osäkerhet ifrågasätta den 

behandling de får, varför gör de så här? Skall de inte göra som sist? Varför får jag inte den 

medicinen jag brukar få? Patienten känner också att ju närmare sjukhus patienten kommer ju 

mer ”patient” blir patienten. Patientens självkontroll minskar under transporten och 

sjusköterskan tar mer och mer kontroll över patienten. Även inne på sjukhus, i främmande 

lokaler eller med ny personal runt om kring sig, tappar patienten helt greppet om sin situation 

och överlämnar helt ansvaret till doktorer och sjuksköterskor (Ahl, et. al., 2005). 

 

Vidare beskriver Ahl, et. al., (2005) att många patienter trots detta finner att den omvårdnad 

som ges inom den prehospitala vården är mycket bra och att de känner en trygghet när 

ambulansen anländer då de har någon att dela sin situation med. Många patienter upplever 

också att relationen mellan vårdare och patient är bättre i ambulansen jämfört med på sjukhus 

då vårdaren bara har en patient i taget och då kan fokusera enbart på denna individ. Vårdarna 

visar patienten respekt och hänsyn samt lyssnar in sig på vad den sjuke har att säga om sin 

situation. Den sjuke ses som en människa och inte bara något som skulle transporteras. 
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Kommunikation 

 

Patienten anser att vårdaren måste besitta mer kunskap än att hålla folk vid liv. I det ingår att 

presentera sig, tilltala patienten, vara närvarande, beröra patienten, hålla handen och 

kommunicera (Elmqvist, et. al., 2008). Sjuksköterskan bör kommunicera med patienten på ett 

sådant sett att patienten förstår vad som sägs. Sjuksköterskan kan inge en trygghet hos 

tillexempel rädda patienter genom sin kommunikation (Suserud et. al., 2003b). För vakna 

patienter är det viktigt att sjuksköterskan fokuserar och kommunicerar med just dem vid 

exempelvis en allvarligare olycka då det kan få patienten att känna sig mindre ensam 

(Elmqvist, et. al., 2008).  

 

Vid mötet med sjuksköterskan känner en del patienter att de får information om vad som 

gäller kring deras sjukdom och det är sjuksköterskan som bestämmer vilken information hon 

vill tillge. Informationen är gällande sjukdomarna, inte några andra behov patienten eventuellt 

har. Den enda kontakten patienten får med sjuksköterskan är när vårdgivaren vill utföra en 

kontroll eller ställa en fråga om patientens sjukdomstillstånd (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). 

 

Hur vårdaren använder sin röst berör mötet mellan patient och personal. Sjuksköterskan 

tonfall och valda ord i bemötandet med patient och anhöriga är viktiga (Bremme, 1990). Som 

sjuksköterska är det viktigt att kunna uttrycka en känsla av säkerhet och lugn genom sitt 

samtal för att få patienten att känna sig trygg. Patienten måste kunna lita tillräckligt mycket på 

sjuksköterskan för att en vårdrelation skall kunna skapas. Detta är grunden för att 

sjuksköterskan som prehospital personal skall kunna starta en bra relation (Suserud, et. al., 

2003b). 

 

Det finns olika sätt för patienten att kommunicera enligt Frank, et. al., (2009). Somliga 

patienter kämpar för att bli involverad i sitt sjukdomstillstånd, att bli delaktiga och föra en 

kommunikation med vårdgivaren. En del patienter skriker eller blir aggressiva för att göra sin 

röst hörd, för att få kontakt och information om vad som sker. Många patienter önskar att få 

mer information om sitt tillstånd än vad de får. En del patienter som är riktigt sjuka tar hjälp 

av sina anhöriga, som i sin tur istället frågar för att få reda på mer information. När 

sjuksköterskan är på plats upplever patienten ibland en maktkamp. De känner sig underlägsna 

och att det är svårt att kommunicera med vårdaren.  
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Vissa patienter gör formella insändare för att visa att de inte fått ett bra bemötande eller haft 

en bra kommunikation med sjuksköterskan. Det är deras sätt att få ge uttryck på det som hänt. 

Men genom en insändare känner många att de fortfarande inte tas på allvar, då de upplever att 

personalen inte är intresserade av att ta emot klagomål (Frank, et. al., 2009). 

 

Andra patienter upplever att de får tillräckligt med utrymme av sjuksköterskan. De känner att 

de är respekterade för den individ de är och inte bara som ett sjukdomstillstånd. Patienter 

känner att personalen tar hänsyn till hela deras livssituation. De har en bra dialog med 

personalen i ambulansen. Sjuksköterskan lyssnar på deras behov, kommunicerar på ett sätt 

som de förstår och för en tvåvägskommunikation. Patienten får tid att svara på sjuksköterskan 

frågor och får även sina frågor besvarade. De får tid att kommunicera om sina problem 

(Frank, et. al., 2009). 

 

I en studie av Hallström och Elander, (2001) fick patienterna ranka deras viktigaste behov 

inom sjukvården och sjuksköterskorna fick ranka vad de trodde patienterna värdesatte högst. 

Patienterna klassade kommunikation och kompetent personal som det viktigaste medan 

personalen rangordnande kompetent personal och vård utförd av sjukvårdspersonal. Patienten 

önskar mer än bara information och vill ha en tvåvägskommunikation med sjuksköterskan. De 

vill ibland dock bara ha någon att prata med om annat än sin sjukdom. Under kompetent 

personal innebar att vara bra på tillexempel teknisk utrustning men även mänskligt perspektiv, 

ge rätt och optimal vård till varje individ. Att ha kontakt med sin anhöriga klassades som lågt 

hos sjuksköterskorna medan patienterna klassade detta väldigt högt. Patienterna är ibland 

oroliga över anhöriga, men efter dem haft en kommunikation med dem blir patienten lugnare. 

Sjuksköterskan lägger inte så stor vikt kring patientens sociala situation utan ser bara 

patienten som en patient. 

 

Bedömning av patienten 

 

Wireklint Sundström, (2005) beskriver att bedömningen av en patient börjar redan innan 

ambulansen kommit fram till patienten. Med ambulansteamet gemensamma erfarenheter och 

återkopplade samtal med larmoperatören är de redo att vara oförberedda inför kommande 

situation. Kontakten mellan sjuksköterskan och vårdtagaren är avgörande för bedömningen av 

patienten och huruvida den vill medverka och dela med sig av sina symtom och upplevelser. 
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Vårdarbetet har skiftande tempo som kan påverka bedömningen av patienten. Ibland finns det 

gott om tid för en bedömning och vid andra vårdsituationer är tidspressen stor. Det kan finnas 

tid för ett längre samtal mellan patient och vårdare där vårdaren kan göra sin bedömning men 

även då vårdaren måste ställa snabb och korta frågor, med snabba svar från patienten för att 

kunna få fram symtomen (Wireklint Sundström, 2005). Även om sjuksköterskan vet vilka 

fysiska symtom och sjukdomstillstånd som skall behandlas måste hon ta hänsyn till patientens 

psykiska känslor och hur den mår. Patienten kan känna sig deprimerad, arg, ledsen, rädd, 

stressad och detta är något sjuksköterskan måste ta hänsyn till och ibland om 

sjukdomstillståndet tillåter, behöver behandla dessa tillstånd före den ägnar sig åt det fysiska 

(Bowman, 2001). Trots detta är det viktigt för sjuksköterskan att hålla ett visst avstånd i 

relationen till patienten vid komplicerade fall, så att känslor och tankar inte är i vägen för det 

arbete som skall utföras (Suserud, et. al., 2003b). 
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PROBLEMFORMULERING 

Var dag möter ambulanspersonalen ett mångfald olika människor i olika situationer som alla 

har en sak gemensamt; att de förlitar sig på någon annan då de befinner sig i en behövande 

situation. Det kan handla om allt från att vara otrygg över sitt hjärta, att ha skurit sig väldigt 

illa, till att patienten söker på grund av denne helt enkelt känner sig ensam och utlämnad. 

Vilken situation ambulanspersonalen än ställs inför så måste de kunna hantera den och möta 

patienten på ett sådant sätt att denna känner sig hörd och sedd. Tyvärr ges det idag väldig lite 

tid för personalen att få reflektera över sitt arbete och om de gjorde ett bra ett dåligt möte med 

patienten, inte heller finns mycket forskat kring hur patienten upplever just 

ambulanspersonalens bemötande. Detta gjorde att författarna ville inrikta sig på just detta 

problem, hur kan vårdarnas sätt att bemöta patienter utvecklas på och vad anser patienterna 

om bemötandet de upplevt med ambulanspersonalen. Förhoppningen med detta arbete är att 

ge ambulanspersonalen en djupare kunskap kring sitt bemötande och att medvetenheten ökar i 

bemötandet med patienten. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelser av ambulanspersonalens bemötande. 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

För att uppnå detta syfte har författarna valt att använda sig av kvalitativintervju (Hällgren 

Graneheim & Lundman 2008). Den kvalitativa metoden är ett tillvägagångssätt för att få fram 

ny kunskap samt nya innebörder i ett förvärvat resultat (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Enligt Dalberg (1997) kan forskaren styra den intervjuade att uppmärksamma det ämne som 

är intressant för undersökningen. En intervju är ett möte mellan forskaren och den intervjuade 

där forskaren ska sträva efter att inte ta något för givet tillexempel genom att ställa öppna 

frågor så att den intervjuade får chans att berätta och beskriva, gärna med exempel, hur den 

upplevt den aktuella frågan. Det är den intervjuades erfarenheter och återberättelse som är det 

intressanta i intervjun. 
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Val av informanter  

 

En pilotintervju genomfördes av författarna utanför sjukhus för att kontrollera frågornas 

användbarhet. Denna valdes att inte inkluderas i studien på grund av att den inte bandats. 

 

Kriterier för informanterna som valdes var att de skulle ha inkommit med ambulans till akuten 

och har varit över 18 år så att de själva kunnat godkänna sitt deltagande. Informanterna skulle 

ha kunnat redogöra för sig själva och inte haft några minnesluckor från händelsen. 

Informanterna till studien valdes efter det att författarna fått godkännande av de 

verksamhetschefer (bilaga 1) på avdelningarna där intervjuerna har genomförts, att granska 

deras respektive ambulansjournaler. Nio informanter valdes ut slumpmässigt för att delta i 

studien. Urvalet gjordes på en vårdavdelning på inneliggande patienter genom att söka i 

informantens patientjournal efter en ambulansjournal, där det bekräftas att de har åkt 

ambulans. Åldern på informanterna har sträckt sig över spannet från 60 till 100 år och var 

fördelade på fem kvinnor och fyra män. Bortfallet under studien blev tre personer av de nio 

som valdes ut från början. Dessa valdes ej att inkluderas på grund av yttre omständigheter så 

som utskrivning eller att patienten blev sämre i sin sjukdom under intervjudagen. Då återstod 

tre kvinnor och tre män som har intervjuats. 

 

Datainsamling 

 

Godkännande att genomföra intervjuer till studien erhölls av områdeschefen på ett av 

sjukhusen i södra Sverige samt respektive vårdenhetschef på de gällande avdelningarna där 

studien har genomförts. Muntlig och skriftlig information om studien har delgivits dem 

(bilaga 1 och 2). 

 

Sex intervjuer med öppna frågor har genomförts. Författarna diskuterade och bestämde, innan 

intervjuerna att vara privatklädda, diskussion fördes även kring hur de skulle presentera sig 

och hur de skulle placera bandspelare och mikrofon för att patienten inte skulle fokusera för 

mycket på inspelningsapparaturen. Efter godkännande av vårdenhetschef på respektive 

avdelning erhölls tillgång till patientjournaler för att kunna plocka ut tänkbara informanter 

som inkommit med ambulans. Inför varje informant som valdes ut och ansågs lämplig att 
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intervjua, erhölls ett godkännande från varje ansvarig patientsjuksköterska att gå in till 

informanten. Alla informanter hälsades på av författarna men bara en av författarna började 

ett inledande samtal med informanten, satte sig ner på samma höjdnivå som dem och började 

berättade om studien. Informanterna informerades om att författarna var två sjuksköterskor 

som studerar en specialistutbildning inom ambulanssjukvård och förklarade varför och hur 

studien skulle genomföras. Ingen av författarna nämnde att de jobbade inom 

ambulanssjukvården.  

 

Efter detta har informanterna tillfrågats om eventuellt deltagande och fått förklarat vad 

intervjuerna innebar och att samtalen under intervjuerna kommer att bandas. Därefter skrevs 

de ut ordagrant för att sedan analyseras. De har också delgivits att de kan dra sig ur när som 

helst tills att studien är genomförd och godkänd, samt att de under hela arbetes gång kommer 

att förbli anonyma. Informationen har även lämnats skriftligt till respektive informant (bilaga 

3). Informanterna har därefter under några timmar fått beslutat sig om sitt deltagande. Efter ett 

muntligt godkännande från informanten lästes informationen åter upp, och de tillfrågade fick 

skriva under sitt godkännande (bilaga 4), efter detta påbörjades intervjuerna. En av författarna 

genomförde samtliga intervjuer, medan den andre författaren satt i bakgrunden och 

antecknade stödord från intervjun. Informanten gav sitt godkännande innan intervjun till att 

båda författarna fick närvara. Intervjun inledes med öppna frågor som exempel varför de 

larmat ambulans och om de åkt ambulans tidigare. Sedan gick frågorna mer över till studiens 

syfte och där fler frågor ställdes kring hur patienten upplevt bemötandet de fick av 

ambulanspersonalen. Intervjuerna genomfördes med informanten i ensamhet på 

patientrummet utan inbrott av störande moment. Intervjuerna tog mellan 10-25 minuter per 

informant. Intervjupersonen har inte haft närstående med sig under intervju då detta skulle 

kunna ha påverkat intervjun. Informanterna hade legat inne på avdelningen mellan sex timmar 

upp till sju dagar. 

 

Information har också lämnats till de ingående i studien att de kan få ta del av studien på 

Högskolan i Borås, när den är klar. 

 

Dataanalys  

 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att granska och tolka texter så som utskrifter av 

bandade intervjuer. Denna analysmetod kan vara både deduktiv och induktiv. Där den 
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induktiva ansatsen innebär en analys av texter som bland annat kan vara baserad på 

människors upplevelser (Hällgren Graneheim & Lundman 2008). 

 

Efter det att textmassan skrivits ut från intervjuerna så började analysen. Författarna valde 

enligt Hällgren Graneheim och Lundman, (2008) att var för sig läsa materialet för sig själva 

flera gånger för att fånga de viktigaste begreppen. Därefter sammanställdes det ett gemensamt 

resultat för att hitta de gemensamma kategorierna i innehållet. Författarna plockade därefter ut 

meningsenheter som kondenserades och abstraherades för att bilda kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategorier och kategorier under analysen (bilaga 5).  

 

Etiska aspekter 

 

Enligt World Medical Association Declaration of Helsinki (2008) skall forskarna vid 

forskning av människor, sjuka som friska, bedöma eventuella risker för deltagarna i 

förhållande till de positiva effekter som studien kan ge. Deltagandet i ett forskningsprojekt 

skall vara frivilligt. Varje deltagare skall informeras angående syftet, metoden, eventuella 

risker, obehag och tänkbara fördelar med studien. De skall också informeras om att de kan 

låta bli att delta och när som helst kunna dra sig ur studien utan påföljd. När informanten 

förstått och vill delta skall skriftligt samtycke erhållas av forskaren.  Försiktighetsåtgärder 

skall alltid tas för att värna om patienten integritet och privatliv. Viktigt att 

patientinformationen är konfidentiellt. Studien ska vara offentlig.  

 

Studien börjades med att ge muntlig och skriftlig information till verksamhetschefen och 

vårdenhetscheferna för att få deras godkännande av genomförande av studien. I den 

informationsbilaga som gavs till patienten angående studiens syfte, upplägg och 

genomförande stod även att deltagandet i studien var frivilligt. Efter att samtycke både 

muntligt och skriftligt inhämtas från informanterna valde författarna att starta intervjuerna. 

Under studien gång förvarades ljudbanden och de skriftliga samtyckena inlåsta och dessa 

kommer att förstöras efter godkännande av studien. Ingen mer än författarna och handledaren 

har tagit del av det utskriva materialet.   

 

Studiens tillvägagångssätt var från början att intervjua patienter på akuten som kommit in med 

ambulans. När detta togs upp på skolan så ansåg handledaren efter samtal med den etisk 
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ansvariga lektorn på Högskolan i Borås att patienter fortfarande kan befinna sig i en sårbarhet 

och utsatthet. Högskolan ville på detta sätt gardera sig genom att patienterna istället skulle 

tillfrågas om deltagande vid ett lugnare skede. Författarna ansåg dock att om patienterna 

skulle gå vidare till annan avdelning skulle de avspeglas av den eventuella väntetiden på 

akuten och då jämföra ambulanspersonalens bemötande med annan vårdpersonals bemötande. 

Därför tyckte författarna att det var bättre att intervjua dem så tidigt som möjligt, efter ca åtta 

timmar på akuten. Det beslöts dock att följa Högskolans råd och intervjuerna genomfördes 

således på en vårdavdelning. 
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RESULTAT 

 

Resultatet av den analys som gjordes på det utskriva materialet från intervjuerna presenteras i 

form av kategorier. Under analysen utkristalliserades fyra huvudkategorier kring bemötande 

mellan patient och ambulanspersonal. Under dessa kategorier framkom också underkategorier 

som tas upp i texten nedan samt citat av de informanter som valt att genomgå studien. De sex 

informanter som intervjuats har alla olika utgångspunkter av vad som förväntas av vårdarna 

samt har alla tidigare erfarenhet av att åka ambulans.  

 

De kategorierna som utkristalliserades var: 

Huvudkategorier Underkategorier 

Trygghet Att känna lättnad 

Att känna glädje 

Tillit  

Förnedring Att känna sig illa behandlad 

Att känna oro 

Utelämnad Att inte få sina behov uppfyllda 

Tystnad 

 

Citaten som används har avidentifierats. 

 

Trygghet  

 

Något som framkom under flertalet av intervjuerna var att när ambulansen kom så infann sig 

en trygghet som inte någon kunde peka ut riktigt vad den berodde på. Kanske fanns det en 

medvetenhet att hjälp är på väg och att ett snart tillfrisknande kommer att infinna sig. 

Informanterna har i sina beskrivningar svårt att uttrycka vad trygghet innebar, men två delar 

framträder; ”att känna lättnad” och ”att känna glädje” och beskrivs i följande underkategorier.  
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Att känna lättnad 

 

Det som ett flertal av informanterna uppgav var att de kände en lättnad när 

ambulanspersonalen kom till patienten. Patienterna kände att de fick hjälp i sin situation och 

kunna dela sin oro med en annan. Frågor ställdes om patientens symtom och detta gjorde att 

patienten upplevde en lindring. Genom ambulanspersonalens förfarande kunde några 

informanter lätta på känslan av att känna sig sjuk genom att vårdarna fick ta kontroller som 

tillexempel blodtryck samt att de kunde förklara för den sjuke vad det var som hänt. 

 

…jag blev ju nervös på mitt sätt och väldiga smärtor i bröstet…dom 

tog emot mig så jag tyckte detta här obehaget det släppte faktiskt... 

 

Jag tycker det var fantastiskt. Jag var inte rädd eller skakis eller så 

under någon gång resan [sic.] 

 

Att känna glädje 

 

Vårdarna spelade för många av informanterna en mycket stor roll då många upplevde en 

känsla av glädje i sin situation när ambulanspersonalen kom till platsen. Nu skulle allt lösa sig 

kände informanterna, nu är ambulansen på plats och vad kan nu gå fel. Informanten fick en 

känsla av glädje när vårdarna tilltalade och pratade med dem. Känsla av tacksamhet spreds sig 

hos patienten när ambulansen kom till platsen. 

 

…man blir så lycklig själv att man blir behandlad på rätt sätt…så 

man inte är orolig på något sätt. 

 

…jag kände att det var lugnare på något vis, någon varm känsla, ja, 

jag vet inte, jag kan inte beskriva riktigt. 



 17 

Tillit 

 

Under analysfasen kunde ytterligare en kategori som lyfte de positiva effekterna av att 

ambulansen infann sig hos den sjuke uttydas. Informanterna har i sina beskrivningar uttryckt 

att tillit och förtroende skapades mellan vårdare och patient 

 

Ambulanspersonalen ingav ett lugnt vårdtempo. Trots informanternas panik kunde de våga 

tilltro personalen genom att vårdarna fick ta över den stressade situationen. Lugnet gjorde att 

de kände att de kunde förlita sig på vårdarnas professionella arbetssätt och kände att de visste 

vad vårdarna gjorde. De upplevde att de blev behandlade på rätt sätt så att oron minskade. 

Informanterna uppgav olika sätt att visa sin tillit, somliga genom att låta dem komma in i 

deras privata sfär för att ta kontroller och andra genom att helt överlämna sig till den 

ambulanspersonal som kom till platsen. 

 

…han samtalade ju med mig praktisk taget hela tiden, och frågade 

hur jag kände mig och, så jag hade en känsla av att jag var helt 

övervakad och han hade koll över läget. 

 

Även anhöriga som varit med vid händelsen har fått ett förtroende för ambulanspersonalen 

och deras sätt att bemöta och omhänderta sina närmaste i deras krissituation. Anhöriga kände 

också att det fanns någon att finna tillit till och tid till att andas ut.  

 

…vi har pratat efteråt, hustrun var ju med här hela natten…och det är 

hennes uppfattning också, att det var bra bemötande och 

omhändertagande så jag har ingenting att anmärka på. 
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Förnedring 

 

Flertalet av informanterna har upplevt och återskapat en mycket positiv bild genom 

intervjuerna men det framkom också negativa aspekter i det bemötande som skedde mellan 

patient och ambulanspersonalen. Två underkategorier framkom i intervjuerna med 

informanterna var här; ” att känna sig illa behandlad” samt ”att känna oro”. 

  

Att känna sig illa behandlad 

 

Trots att flertalet informanter upplevde ett bra och snabbt omhändertagande visade det sig att 

även negativa upplevelser framkommit i bemötandet som både var kränkande och 

förödmjukande. Mötet gjorde i somliga fall att hela vårdrummet fick en negativ klang från 

start till överlämningen på sjukhus på grund av hur ambulanspersonalen tilltalade och 

omhändertog informanten. Somliga av informanternas positiva syn på ambulanspersonalen 

omkullkastades helt genom ambulanspersonalens handlingar och uttalande så att känslan av 

trygghet helt uteblev när vårdarna kom till platsen. Informanterna blev förvånade över hur illa 

de blivit bemötta och hela deras vårdtillfälle färgades av detta. En av informanterna uppgav 

till och med att den skulle gå vidare i saken med klagomål på ambulansbesättning som de 

mött. Detta på grund av något vårdarna sagt eller gjort med sina handlingar.  

 

…när dom kom så var det en man och han sa: och här sitter du 

alldeles naken och jag kände mig väldigt billig måste jag säg…det har 

gjort mig faktiskt rädd för att hoppa in i duschen. 

 

…hon tittade på mig och sa: jag tycker du verkar deprimerad, tycker 

inte du att vi åker till PS…nej, jag har en medicinsk åkomma, så kör 

mig  till allmänna. 

 

Att känna oro 

 

Trots att ambulanspersonalen kom till informanterna så uppgav somliga att de hade kvar sin 

oro. Informanterna kunde inte helt släppa över situationen till vårdarna och tilltro dessa att de 

skulle göra sitt bästa för att hindra patientens oro. Här uppgavs att informanterna gärna ville 
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behålla sitt grepp över situationen och att en rädsla infann sig när informanten inte själv fick 

vara med och bestämma. Andra uppgav att det blev ett orosmoment att inte vårdas i sin 

hemmiljö där de kände sig trygga. Då informanten valt att möta ambulansen i entrén gjordes 

alla kontroller i ambulansen, som då uppfattades som en kall och uppstressad miljö. 

 

…andra gånger...då har dom ju undersökt mig uppe på min säng, 

men nu blev det ju att jag blev undersökt i ambulansen… jag tyckte 

det var stressigt och så var det ju  kallt. 

 

En del angav en oro för den sociala situationen tillexempel att anhöriga blir lämnade kvar i 

hemmet. Detta gjorde att det skapades ytterligare en oro för informanterna. Dels över sin egen 

situation men också för att bry sig om någon annan vilket många uppgav som oroande. 

 

Tillfällen fanns också då ambulanspersonalen skapade och förvärrade ett orosmoment för 

patienten genom sitt handlande eller icke handlande. Här framkom under intervjun att det i 

vissa situationer kommit fler bilar till platsen något som upplevdes som en ökade oro. Då den 

ena besättningen jobbade med informanten och den andra bara stod bredvid och såg på. Detta 

gjorde att informanten upplevde att sin oro på detta sätt blev ytterligare påspädd. Men när en 

förklaring gavs varför de var två besättningar som kom släppte oron hos den. 

 

…så kom en ambulans till, det var jag lite förvånad över…dom var 

ganska passiva, dom tittade bara på. 

 

Utelämnad 

 

I den stund ambulansen anländer till platsen och ambulanspersonalen tar över kan 

informanterna känna sig utelämnade. Informanten kan inte alltid få vara delaktig i besluten 

som skall tas och detta kan i sin tur bli en mycket påfrestade situation för denna. De kan ha 

föreställt sig en bild om hur den vill bli behandlad men när denna ej uppfylls kan de känna sig 

utelämnande. Orsaker till informanternas tystnad i ambulansen berodde oftast på den korta 

restiden som resan innebar men vissa hade även fått ett så dåligt bemötande att de ej ville 

samtal med vårdarna.  
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Att inte få sina behov uppfyllda 

 

Upplevelsen av att inte bli trodd och att inte känna sig sedd som patient framkom under 

studien. En av informanterna lyfte under intervjun fram hur viktigt det var att 

ambulanspersonalen lyssnade in sig på informanten och att denne verkligen fick spela en 

viktig roll vid sitt eget vårdtillfälle. Trots att ambulanspersonalen upplevde informanten som 

icke sjuk framkom det att informanten önskade få vara patient och sjuk fram tills att en läkare 

kunde bedöma om patienten var sjuk eller ej. 

 

Vid ett vårdtillfälle bad informanten om att bli buren ner för trappen men vårdarna gjorde ej 

detta och denne fick gå ner. Vid ett senare vårdtillfälle förvarnade informanten larmcentralen 

att den önskade att bli buren men inte heller denna gång uppfylldes detta. 

 

…jag mådde så pass dålig att jag ville bli buren…jag var lite förvånad 

över att jag inte blev , för jag hade sagt till i växeln, att jag ville bli 

buren nedför trapporna… 

 

Tystnad 

 

Det utvecklades ingen större kommunikation mellan vårdare och ambulanspersonal under 

färden in till sjukhus.  Kommunikationen bestod av att vårdarna tog kontroller och antecknade 

svaret på de frågor de fick från informanten. Vårdarna ställde inga ytterligare frågor mer än 

vad som krävdes för situationen. När frågan lyftes hur de upplevde en ”tyst” resa in till 

sjukhus svarade de flesta att det inte gjorde något på grund av korta resor, att de snart var på 

sjukhus, vissa hade helt enkelt inte ork till att prata och fann ett lugn i detta. Någon hade en 

anhörig med och förde en konversation där emellan. En annan informant beskrev en sådan 

dålig relation från början att patienten inte ville prata med personalen på vägen in till sjukhus.  

 

…kvinnan var ju väldigt bestämd, och ja tänkte att håll inte på liksom 

och kör med mig…så jag var helt enkelt tyst i bilen och dom var tysta, 

dom pratade inte med mig och jag pratade inte med dom... 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Författarna har haft svårt att hitta artiklar som var skrivna om bemötande inom 

ambulanssjukvården. I en rapport av Johansson, et. al., (1999) belyser dem att det i många 

studier varit svårt att få fram just patientens upplevelse av bemötandet från 

ambulanspersonalen. Många av de studier som bedrivits fram till idag väljer att fokusera på de 

olika hjälpmedel som används inom ambulanssjukvården, så som patientjournaler, 

diagnosmetoder samt olika medicinska åtgärder. Naturligtvis skall dessa områden utforskas 

men viktigt är också att välja att titta på hur patienten upplever vården och vad patienten har 

för förväntningar på den vård som bedrivs inom den prehospitala verksamheten. 

 

I artikeln skriven av Nyström, et. al. (2006) beskrivs de känslor patienter har under tiden de 

väntar på ambulans och deras tankar och funderingar under denna tid. Ahl, et. al. (2005) 

skriver om patientens relation till ambulanspersonalen, rollfördelningen vid mötet mellan 

vårdarna och patient och de kulturkrockar som kan uppstå. Frank et. al. (2009) beskriver hur 

patienten upplever sitt deltagande vid prehospital vård. Författarna anser att bland annat 

rollfördelningen, patientens deltagande och upplevelser har en stor inverkan på hur 

patienterna uppfattar bemötandet. Ett flertal ämnen har framkommit under litteratursökningen 

som författarna anser hör ihop med bemötandet, vilket tagits upp i bakgrunden. 

 

Författarna valde att använda ord som ambulanspersonalen och vårdaren i stället för 

ambulanssjuksköterskan då patienten inte vet vem de träffat i sitt möte med 

ambulanssjukvården. Det kan ha varit en ambulanssjukvårdare, en sjuksköterska eller 

specialistsjuksköterska. Författarna ville åt helheten av mötet, inte vem som mött vem.  

 

Under studiens gång valdes intervjuer som datainsamlingsmetod då detta gav bäst svar på 

syftet. Här har informanten själv fått uttrycka sin åsikt och sina tankar hur de upplever 

bemötandet. Det ansågs att detta gav mer än datainsamlingsmetoden med enkäter då patienten 

kan ha svårt att få ner på papper hur den upplevt något. Om patienten skriver ner något som 

författarna skulle vilja utveckla så finns då ingen möjlighet till detta. Genom metoden som 

valdes får informanten fritt beskriva och reflektera hur de upplevde det prehospitala 

bemötandet. Det svåra med metoden var att i resultat få fram meningsenheter, koder, 
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underkategorier och kategorier. Författarna har fått stor hjälp av handledaren i denna process 

då det varit svårt att utkristallisera och sammanfatta de olika kategorierna. 

 

Inför datainsamlingen började författarna med en pilotintervju för att lära sig och utveckla sin 

kunskap i att intervjua. Denna pilotintervju har inte tagits med i resultatet. Intervjufrågorna 

författarna valde skulle vara så enkla för informanten att förstå utan att behöva förklaras och 

genom detta undvika att leda informanten på fel spår.  

 

Författarna hade från början tänkt intervju nio patienter men begränsades till endast sex 

patienter i det slutgiltiga resultatet. Några informanter valde att ej fullfölja studien, detta på 

grund av att de inte orkade till följd av sitt sjukdomstillstånd eller att de inte minns så mycket 

av själva händelsen. 

 

Då intervjuerna genomfördes presenterade sig författarna genom att säga att de går en 

specialistutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård. Det lyftes inte heller att författarna 

jobbar inom ambulansen. Detta för att inte påverka informanternas svar på frågorna eller 

deras inverkan på resultatet. Författarna ville heller inte få informanterna att känna att de var i 

underläge. Även valet av kläder gjordes för att inte inta en maktposition gentemot 

informanten som författarna tror skulle ha skapats om de burit sjukhus- eller ambulanskläder. 

Genom att vara privatklädda önskade författarna att skapa en så naturlig miljö som möjligt.  

 

Vissa informanter upplevdes svårare att intervjua dels på grund av att de svävade ut i sina svar 

eller utryckte sig något fåordigt. Författarna styrde tillbaka dem på rätt spår och ställde 

följdfrågor så mer stärkande svar kunde fås. Några informanter uttryckte det var svårt att 

minnas hur mötet och bemötandet var mellan ambulanspersonal och patient på grund av att 

det var några dagar sen de åkt ambulans. Nedanstående text styrker detta.  

 

Det uppstod delade meningar mellan författarna och Högskolan i Borås att författarna inte 

fick intervjua patienterna direkt på akuten efter åtta timmar. Högskolan i Borås ansåg att 

patienterna fortfarande befinner sig i en utsatt och sårbar situation på akuten. Författarna 

ansåg däremot att ingen kan avgöra när en person befinner sig i en sådan situation eller när 

denna utsatthet har upphört. Datainsamlingen genomfördes som Högskolan föreslog men 

författarna hade gärna önskat att få intervjua patienterna på akuten. Sjukhusvistelsen 

informanten skapat sig från ambulans till vårdavdelning ansågs ha kunnat inverka på deras 
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uppfattning om det prehospitala bemötandet. Ju längre tid det har passerat mellan hämtplats 

och intervjutillfället desto mer kan det avspegla sig i resultatet. Om studien hade fått lov att 

genomföras på akuten så hade det eventuellt kunnat upptäckas skillnader mellan förstagångs 

åkare med ambulans med dem som har använt sig av ambulans tidigare.  

 

Ur en etisk aspekt valdes det att noga informera patienten om varför denna studie 

genomfördes och hur författarna skulle gå tillväga. Författarna var också noga med att se efter 

innan så att informanten förstod vad de skrev på och att de var medvetna om att de kan dra sig 

ur när som helst fram till studien är genomförd och godkänd, utan att uppge anledning. 

 

Inför varje ny informant diskuterades vem som skulle genomföra intervjun, för att författarna 

skulle vara så förberedda som möjligt och för att ge ett lugnt intryck.  Författarna frågade 

inför varje intervju om det gick bra att en av författarna satt i rummet och lyssnade på 

intervjun och förde anteckningar. Ingen av informanterna satte sig emot detta under intervjun. 

Eventuellt kan detta ha haft en inverkan på resultatet. 

 

Trovärdighet 

 

Styrkan med studien är att författarna fått fram både positiva och negativa aspekter och även 

de olika könens infallsvinklar av bemötandet. Författarna har även fått en möjlighet att 

intervjua informanter, deras uppfattning är trots allt den viktigaste lärdomen 

ambulanspersonalen kan få ta del av. Något som hade styrkt studien hade också varit att även 

intervjua den personal som mött dessa informanter för att höra hur vårdarna såg på mötet 

mellan patient och sig själva.  

 

Nackdelen med så få intervjuer är att resultatet inte går att generalisera, trots detta har det i 

materialet framkommit både positiva och negativa aspekter som författarna kan få lärdom av.  

 

En ytterligare svaghet med arbetet är att det under intervjuerna inte togs i beaktning vilken 

prioritet som patienten hade fått av larmcentralen samt hur lång körtid de hade innan de 

befann sig på sjukhus. Författarna tror att dessa aspekter skulle ha varit av intresse för studien. 

För att i en stressad situation med patienten exempelvis vid larm körning så läggs eventuellt 
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inte samma vikt vid bemötandet av patienten. Även prioritering ut till patienten och senare in 

till sjukhus kan inverka på bemötandet.    

 

Resultatdiskussion 

 

Det som framkom under studiens resultat var både positiva och negativa aspekter i hur 

patienten upplevde bemötandet med ambulanspersonalen. Författarna trodde att resultatet 

enbart skulle vara positiva och tacksamma svar kring bemötandet från ambulanspersonalen. 

Författarna trodde att informanterna skulle avspegla de långa väntetiderna inom sjukvården i 

resultatet, vilket visade sig vara två felaktiga slutsatser. En del av informanterna hade svårt att 

beskriva och sätta ord på vad som varit bra med bemötandet men lättare att beskriva det de 

var missnöjda med. I studien framkom inga skillnader mellan män och kvinnor.  

 

Trygghet 

 

Obehaget släppte och informanterna blev lugnare när ambulanspersonalen kom. Genom 

vårdarnas bemötande samt det kontroller och frågor de ställde till patienten skapade 

ambulanspersonalen ett vårdrum, vilket i sin tur ledde till att patienten fann en trygghet och 

ett lugn i sin uppstressade situation (Wireklint Sundström, 2005). Detta gör att även anhöriga 

och personalen kan känna sig lugnare. I studien av Attree, (2001) framkom det att patienterna 

uppskattade att vårdarna hade ett lugnt bemötande, var till mötes gående och gav patienten tid 

och fanns vid dennes sida. Ovanstående artiklar stödjer författarnas resultat då flera av 

informanterna uttryckt att lugnet infann sig när ambulanspersonalen kom till platsen. Inta bara 

ambulanspersonalen närvaro gjorde patienten lugn utan även personalen beteende och 

agerande på plats.    

 

Keissling och Kjellgren, (2004) tar i sin studie upp vikten av trygghet hos patienten genom 

kontinuitet av personal. Att få möta samma personal upplevdes som en trygghet och en 

delaktighet i vården, där en djupare vårdrelation skulle kunna skapas. Här känner patienten 

igen personalen och slipper återge sin sjukdomshistoria. Detta är en trygghet som nog aldrig 

kommer att kunna skapas för patienten inom ambulanssjukvården idag anser författarna.  
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Tillit 

 

Kunde inte i analysen av resultatet särskilja underkategorier men författarna ansåg att tillit var 

en mycket viktigt aspekt av bemötandet som framkom under intervjuerna. Tillit kan skapas på 

många olika sätt bland annat genom att vårdaren försöker sätta sig in i patientens situation 

eller genom att vårdaren intar en lugn och rofull stämning trots att stressen är mycket stor på 

denne (Suserud, 2001). Att få ett förtroende av patienten och att få ta del av dess bekymmer 

och sjukdomar anser författarna är viktigt för att skapa en relation mellan patient och vårdare. 

Att patienten vågar tilltro personalen trots att det kan handla om att patienten kände att det 

inte fanns något annat val i sitt sjukdomstillstånd eller att patienten inte orkade bry sig.  Det är 

ett stort steg att lämna ut sitt liv genom de frågor personalen ställde. 

 

Något som författarna funderat kring är om all personal har möjligheten att få en patients 

tilltro och att få patienten att öppna upp sig. Att vårdarna känner sig stressade och att inte 

tiden räckte till är något som både Macdonald, (2007) och Nyström, et. al., (2003) tar upp som 

viktiga fakta som gör att det blir ett mindre bra bemötandet mellan patient och vårdare. Enligt 

Croona, (2003) så bör det finnas kurser i bemötande och beteendevetenskap redan på 

grundutbildningen till sjuksköterska.  

 

Tilltron kom även från anhöriga. Att lyckas skapa en relation med både anhöriga och patient i 

en stressad situation kan inte alltid vara det lättaste. Säkert kan det lätt bli att anhöriga glöms 

bort just i det akuta skedet. Att få ha sina anhöriga nära sig gör att patienten finner en trygghet 

enligt Macdonald, (2007). Här gäller det att vårdaren fångar upp anhöriga och ger dem tid till 

samtal (Poljak, Tveith & Ragneskog, 2006). Anhöriga är mer nöjda med den vård som ha 

givits till sina anhöriga vid ett akut tillstånd, än var de är när deras anhöriga inte drabbats av 

ett så icke akut sjukdomstillstånd (Ekwall, Gerdtz & Manias, 2008). Frågan som författarna 

ställer sig är alltid anhöriga nöjda med den vård som ges av ambulanspersonalen? 

 

Förnedring 

 

Ett bra bemötande där patienten respekteras på alla nivåer är en förutsättning för att det skall 

bli en bra relation för en bra vård (Croona, 2003). Efter att bli bemött på det kränkande sätt 

som informanten upplevt det, måste informanten ha blivit förvånad över att dennes 

förväntningar på hur ambulanspersonalens agerade inte infriades. Redan i första stund skar det 
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sig mellan vårdare och informant. Hur vinner ambulanspersonalen tillbaka det förtroendet? 

Kan personal lyckas vända detta? En följdfråga ställdes till informanten om vad denne önskat 

skulle ha varit annorlunda i bemötandet. Svaret blev att informanten inte ville bli bemött med 

en sådan spydighet och att om en patient upplever sig sjuk skall patienten får vara patient till 

läkaren på sjukhuset anser något annat. 

 

Funderingar kring ovanstående svar där informanten anser att läkaren skall göra en 

bedömning av patienten gör att författarna funderar på om informnaten vet vilken kompetens 

ambulanspersonalen besitter inom den prehospitala vården idag. Finns det några förutfattade 

meningar om vad ambulanspersonalen skall utföra hos patienten? 

 

Vad var det som gjorde att informanten uppfattade det personalen sa på det sättet? Är det 

tonvalet, är det själva ordvalet ambulanspersonalen sa det i eller var det en sådan stund där de 

kunde ha sagt vad som helst och allt blivit fel. Det vårdarna uttryckte gjorde att patienten 

kände sig upprörd och kränkt.  

 

Eriksson, Chiappe och Sellström, (2003) beskriver i sin studie vad det är som gör patienter 

missnöjda. Här framkom det bland annat att vårdpersonalen varit misstroende mot patienten, 

och inte tagit dem på allvar. Situationer där personalen varit elaka, ironiska och osympatiska 

mot patienten har uppstått. Detta i sin tur leder till att patienten inte känner sig som människa. 

Patienten kan också känna sig maktlös och inte kunnat påverka sin egen vårdsituation. 

Personalen har heller inte lyssnat till patienten utan talat över huvudet på dem och talat om 

dem istället för till dem.  Om en sådan situation skapas märker då personalen detta, vad gör de 

för att den skall bli bättre? 

 

Ambulanspersonalen är de som kommer fram först till patienten och här är det viktigt att det 

skapas en bra relation. Alla människor kan inte komma ihåg en som vårdare, men däremot ska 

vårdarna se till att mötet mellan dem och patient blir en bra upplevelse. Vad 

ambulanspersonalen säger och hur de uttrycker sig, kan uppfattas på ett felaktigt sätt vilket 

framkommit i resultatet. I det fallet där en av informanterna satt naken, när ambulansen 

anlände, kändes det förnedrande att bli bemött av två helt främmande människor som stiger i 

ens hem. Författarna tror att den mening som gjorde informanten missnöjd kan vara något 

som alla skulle kunna uttrycka: sitter du här alldeles naken. Alla patienter är inte mottagliga 

för en kommunikation men det är vikigt att vårdarna gör ett försök. 
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Individen har en inpräntad bild av hur ambulanspersonalen skall vara (Isaksson & Ljungqvist 

1997). Informanterna hade en förutfattad bild på hur ambulanspersonalen skulle bete sig 

eftersom dessa tidigare åkt ambulans. En av informanterna upplevde att det var mer 

stressigare att bli undersökt i ambulansen än i sin egen lägenhet och att det även var kallare 

inne i bilen.  Patienter som möter upp ambulansen vid sin entré kan också skapa en 

oförberedelse för situationen hos ambulanspersonalen som möter patienten snabbare än 

förväntat (Wireklint Sundström, 2005). Författarna tror att patientens hem är något där 

vårdaren måste anpassa sig efter patientens självbestämmande rätt. Men när patienten istället 

kommer ner till ambulansen blir det helt plötsligt omvänt, det blir vår hytt, vår arbetsplats. Att 

informanten upplevde det så pass stressigt att bli undersökt i ambulansen var något som 

gjorde oss mycket förvånade. Hur många patienter möter inte upp ambulansen och får där alla 

undersökningar gjorde i ambulansen? 

 

Att som vårdare komma som bil nummer två till en plats har av informanterna iakttagits. 

Trots förklaringen till varför två bilar anlände till informanten gav det ändå en ökad oro. Kan 

oron minskas hos informanten genom ytterligare information till patienten och anhöriga om 

varför bil nummer två eventuellt kommer att komma är något som författarna har funderat 

kring. Enligt Poljak, et. al., (2006) är det därför viktigt att vårdarna tar sig tid att ge 

information i så tidigt skede som möjligt och om situationen tillåter. 

 

Utlämnad 

 

En av informanterna valde redan vid larmtillfället att ange att denne hade en vilja att bli buren 

ner. Detta då informanten vid ett tidigare tillfälle blivit tvungen att gå ner för trapporna trots 

ett allvarligt sjukdomstillstånd. Vet patienten varför ambulanspersonalen bär dem på bår och 

när de inte väljer att göra det? Genom att inte bli buren ner för trappan upplever patienten sig 

då piggare eller upplever denna sig mer sjuk? Detta är något som kan utforskas mer.  

 

Ingen uttryckte direkt ett missnöje med att inte kommunicera på väg in till sjukhus. 

Författarna trodde att informanterna skulle vilja detta i större utsträckning och att det var en 

viktig bit. Men några uttryckte att det var bäst att vara tyst dels för att informanten inte ville 

prata samtidigt som andra kände en ilska mot vårdaren. 
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Det som också hade funderats kring var om personalen inom ambulansen gör ett försök till att 

skapa en bra relation alla gånger. Då intervjun är gjord i en större stad där många av restiden 

in till sjukhus är korta kanske ambulanspersonalen upplever att de snart framme så det gör 

inget om de inte pratar med patienten och tvärtom. Hade denna studie genomförts med 

patienter som bor mer än exempelvis 40 minuters ambulanstransport in till sjukhus kanske 

ambulanspersonalen lägger ner mer tid för att lära känna patienten och för att få en så bra 

relation som möjligt. Kanske känner patienterna detsamma. 

 

Ingen av informanterna beskrev att de kände sig direkt utsatta i bemötandet, trots detta fann 

författarna under intervjuerna att det fanns en dold utsatthet i ambulanspersonalens handlande. 

Det kan bestå av åtgärder såsom att be en patient att dra upp sin tröja för att 

ambulanspersonalen skall kunna koppla ett EKG. En utsatthet anser även författarna kan 

skapas när ambulanspersonalen släpps in i patientens hem och deras privata sfär. Återigen är 

det viktigt för personalen att förklara vad och varför vi gör somliga handlingar. Det är viktigt 

att föra en tvåvägskommunikation där vårdaren frågar om det är något patienten undrar över 

och om denne förstår vad som händer (Eriksson, et. al., 2003). 

 

En del patienter hade svårt att beskriva och sätta ord på vad som varit bra med bemötandet. 

Många ansåg att helheten var bra och att de inte hade något att ”klaga på” som de uttryckte 

sig som även Eriksson, et. al., (2003); Poljak, et. al., (2006) lyfter fram i sina artiklar. 
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SLUTSATS 

Föreliggande studie visar hur patienter upplevde bemötandet från ambulanspersonalen. Hur 

patient upplevde situationen var mycket individuellt. Trots detta går det efter studiens 

genomförande att lyfta några kategorier som informanterna ansåg öka känslan av bra 

bemötandet. Att känna trygghet och tillit till den ambulanspersonal som kom till platsen var 

ett centralt begrepp för bemötandet. För att tillgodose dessa behov var det viktigt att som 

ambulanspersonal lyssna in sig på patienten och försöka infria dess önskemål även om det 

inte alltid strävade mot den bästa vården för patienten. 

 

Vilken betydelse har denna studie för ambulanspersonalen i Sverige idag? Att vara 

ambulanspersonal och hela tiden möta människor i olika former av kris kan vara mycket 

påfrestande och kräver yrkesskicklighet av personalen. Ambulanspersonalen är hela tiden 

iakttagna av både patient och anhöriga men även av beskådande människor på grund av det 

offentliga jobb de valt. På grund av detta måste ambulanspersonalen hela tiden tänka efter hur 

de beter sig, samt hur de väljer att formulera sig. Att ta god tid till var patient och lyssna in sig 

samt att vara följsam och ödmjuk är begrepp som bör genomsyra ambulanspersonalens arbete.  

 

Författarna vill avsluta med ett par implikationer för vårdandet i ambulansen som vi hoppas 

våra nuvarande och framtida kolleger skall ta del av. Detta för att på så sätt främja aspekter i 

det goda bemötandet som informanterna i denna studie lyft.  

 

- Ge patienten tid, i den mån som går, då blir både vårdrelationen och bemötandet 

bättre. 

- Lyssna till patienten och visa att du bryr dig. 

- För en tvåvägskommunikation: har patienten förstått vad som händer och varför, 

undrar patienten något mer? 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

 
Till vårdenhetschefen på avd XX, en förfrågan om deltagande i en studie. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Högskolan i Borås till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot ambulanssjukvård. Under våren skriver vi vårt examensarbete på 15poäng, 

med syftet att beskriva patienternas upplevelse av bemötandet från ambulanspersonalen. 

Genom denna studie hoppas vi bland annat kunna ge feedback till personalen i ambulansen. 

 

Metoden vi valt är kvalitativ, ur ett patientperspektiv, vilket innebär att vi skall intervjua 

mellan 6-10 patienter som kommit in till sjukhus med ambulans. Deltagandet är självklart 

frivilligt. Patienten har all rätt avböja sitt deltagande under intervjuns gång, och denna intervju 

tas då bort ur materialet fram tills det att studien är klar. Det material som samlas in kommer 

behandlats konfidentiellt, de enda som kommer att ta del av intervjuerna är vi som skall skriva 

arbetet och vår handledare.  

 

Vår förhoppning är att ni skall ge er medgivande till att intervjua mellan 6-10 patienter på er 

avdelning. Vi önskar få er hjälp att välja ut de patienter som kommit in till akuten med 

ambulans. 

 

Resultatet kommer att finnas tillgängligt på Högskolan i Borås. 
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Bilaga 2 

 

Vårdenhetschefens godkännande av datainsamling. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

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

examensarbete (magisteruppsats) där vårt syfte är att beskriva patienternas upplevelse av 

bemötandet från ambulanspersonalen. Vi hoppas med studien kunna ge ökad förståelse hur 

ambulanspersonalen skall bemöta patienterna inom ambulanssjukvården. 

 

Metoden vi valt är kvalitativ, ur ett patientperspektiv, vilket innebär att vi skall intervjua 

mellan 6-10 patienter som kommit in till sjukhus med ambulans. Intervjuerna kommer att 

göras av undertecknade studenter under onsdag och torsdag v 5 på eran avdelning. Deltagarna 

informeras både muntligt och skriftligt om examensarbetets syfte och intervjuernas 

genomförande. 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. 

 

Vår förhoppning är att ni skall ge er medgivande till att intervjua mellan 6-10 patienter på er 

avdelning. Vi önskar få er hjälp att välja ut de patienter som kommit in till akuten med 

ambulans. 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Martina Peterson och Pär Lindvall 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Göteborg      /       2009 

 

_______________________________ 

 

Vårdenhetschef ________________ 

 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Handledare 

Anders Bremer  

Adjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: XXXX@hb.se 

Tfn XXXX 

 

Med varma hälsningar 

__________________________ __________________________ 

Martina Peterson    Pär Lindvall 

E-post: XXXX@utb.hb.se  E-post: XXXX@utb.hb.se   

Tfn XXXX    Tfn: XXXXX 

mailto:XXXX@utb.hb.se
mailto:XXXX@utb.hb.se
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Bilaga 3 

 

Information om deltagande i en kvalitativ intervjustudie. 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot ambulanssjukvård, vid Högskolan i Borås. Vi skall påbörja en magisteruppsats på 15 

högskolepoäng. Syftet med vår studie är att beskriva hur patienten upplever bemötandet från 

ambulanspersonalen. Vi hoppas med studien kunna ge ökad förståelse hur 

ambulanspersonalen skall bemöta patienterna inom ambulanssjukvården.  

 

Vi har fått fram uppgifter om dig genom den ambulansjournal som skrevs när du kom in till 

sjukhuset, genom godkännande av verksamhetschefen på akuten.  Vi kommer att gå tillväga 

med att intervjua dig och samtidigt göra en bandupptagning av samtalet. Intervjun kommer att 

ta mellan 15-30 min att genomföra. Materialet som samlats in vid intervjun kommer att 

skrivas ut ordagrant, tolkas och analyseras för att sammanställas till en del av vårt arbete. Vi 

kommer inte att lämna ut ditt namn, inte heller det du delgivit oss under intervjun och detta 

kommer inte att kunna spåras. Vi försäkrar din anonymitet under hela studien. Vid publicering 

kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan att uppge en anledning fram till studien är genomförd och godkänd och då 

försvinner ditt material från studien.  

 

Om du önskar kan du ta del av studien när den är färdig på Högskolan i Borås sommaren 

2009.    

 

Vi hoppas att du ger oss ditt medgivande till att intervjua dig om hur du upplever bemötandet 

med den prehospitala personalen. 

 
 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare:  
 

Anders Bremer  
Adjunkt 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: XXXX@hb.se 
Tfn XXXX 
 
 

 
Med varma hälsningar 
 
__________________________ __________________________ 
Martina Peterson Pär Lindvall 
E-post: XXXX@utb.hb.se  E-post: XXXX@utb.hb.se   
Tfn: XXXXX Tfn: XXXXXX 

 

Högskolan i Borås 

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulans 

Vid institutionen för vårdvetenskap.  

 

 

mailto:XXXX@utb.hb.se
mailto:XXXX@utb.hb.se
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Bilaga 4 

 

Samtycke till studien: Att beskriva patientens upplevelser av det ambulanspersonalens 

bemötandet. 

 

- Jag som deltagare har fått muntlig och skriftlig information ang. studien.  

- Jag som medverkande har fått tillfälle att ställa frågor angående studien, samt fått tillfälle att 

få dem besvarade.  

- Jag har även fått information om studien, hur den kommer att gå till väga och hur materialet 

kommer att behandlas.  

- Jag är också medveten o m att studien är frivillig och om jag önskar får jag drar mig ur 

denna studie när jag önskar, oavsett anledning, fram tills studien är genomförd och godkänd. 

 

Härmed samtycker jag att delta i denna studie: 

 

_________________________________________ 

 

Namnförtydligande: 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare:  
 

Handledare 
Anders Bremer  
Adjunkt 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: XXXX@hb.se 
Tfn XXXXX 
 

 

Högskolan i Borås 

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulans 

Vid institutionen för vårdvetenskap. 
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Bilaga 5 

 

Meningsenhet 

 
Kondenserad  

Meningsenhet 

Kod Underkategorier Kategorier 

Man blir så lycklig 

själv att man blir 

behandlad på rätt 

sätt…så man inte är 

orolig på något sätt 

Man blir så lycklig 

att man blir 

behandlad på rätt 

sätt och ej behöver 

vara orolig 

Glädje och 

trygghet 

genom ett gott 

bemötande 

Att känna glädje Trygghet 

Jag blev ju nervös 

på mitt sätt och 

väldiga smärtor i 

bröstet…dom tog 

emot mig så jag 

tyckte detta här 

obehaget det 

släppte faktiskt 

Jag blev nervös av 

väldiga smärtor 

men dem tog emot 

mig och jag tyckte 

obehaget släppte  

Minskad oro 

och smärta 

genom 

bekräftelse 

Att känna lättnad 

genom bekräftelse 
Trygghet 

Han samtalade ju 

med mig praktisk 

taget hela tiden, och 

frågade hur jag 

kände mig och, så 

jag hade en känsla 

av att jag var helt 

övervakad och han 

hade koll över läget 

Han samtalade 

med mig under 

hela tiden och jag 

fick en känsla av 

att jag var helt 

övervakad och att 

han hade kontroll 

över situationen 

Tillit och 

trygghet 

genom samtal 

och 

övervakning 

Att känna tillit i att 

överlämna sig 
Tillit 

När dom kom så 

var det en man och 

han sa: och här 

sitter du alldeles 

naken och jag 

kände mig väldigt 

billig måste jag 

säg…det har gjort 

mig faktiskt rädd 

för att hoppa in i 

duschen  

När de kom så sa 

han här sitter du 

naken och jag 

kände mig väldig 

billig vilket har 

gjort mig mycket 

rädd för att duscha  

En känsla av 

förnedring i 

sin utsatthet 

Att känna sig illa 

behandlad 

 

Förnedrad 

Jag mådde så pass 

dålig att jag ville bli 

buren…jag var lite 

förvånad över att 

jag inte blev , för 

jag hade sagt till i 

växeln, att jag ville 

bli buren nedför 

trapporna 

Jag mådde så 

dåligt att jag ville 

bli buren och jag 

hade ju sagt till i 

växeln att jag ville 

bli buren 

Ouppfyllda 

förväntningar 

på vård och 

lindring 

Att inte få sina 

behov uppfyllda 
Utelämnad 

 

 


