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Sammanfattning  

   

Inom ambulanssjukvården kan sjuksköterskor ställas inför att möta närstående till svårt 

sjuka patienter. Att möta den närståendes behov, samtidigt som patienten behöver 

kvalificerad vård, kan vara svårt och det ställer höga krav på sjuksköterskan att klara av 

detta. Sjuksköterskors bemötande av närstående påverkar även vården av och runt 

patienter. 

 

Syftet med studien är att belysa hur ambulanssjuksköterskor beskriver hur de bemöter 

närstående till svårt sjuka patienter.  

 

Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med induktiv ansats. Analysmetoden 

gjordes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Sex personer på tre olika 

ambulansstationer i sydvästra Sverige intervjuades. 

 

I studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

kommunikationen i möten med närstående. Deltagarna i studien beskrev bristen på 

utbildning och handledning gällande bemötandet av människor i kris. Vidare framkom 

att informanterna eftersträvade en lugn och trygg vårdmiljö. 

 

I diskussionen förs resonemang angående studiens metod. Resultatet diskuteras 

gentemot tidigare forskning och författarna diskuterar utifrån huvudtemat: En 

kommunikation som kännetecknas av ett respektfullt möte ger närstående en trygghet. 

 

 

 

 

Nyckelord: närstående, ambulans, upplevelser, patient.
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INLEDNING 

I den prehospitala vården, precis som inom övriga hälso- och sjukvården, möter 

sjuksköterskor inte bara patienter utan även närstående kan finnas vid patienternas sida. 

Att kunna möta närstående på ett tillfredsställande sätt är en viktig arbetsuppgift för 

ambulansbesättningen. Den närstående är ofta i behov av att få stöd. Vi vill i denna 

studie undersöka hur sjuksköterskor som arbetar i ambulans beskriver hur de upplever 

dessa möten.    

 

 

BAKGRUND 

Patienternas närstående är ett viktigt stöd när det gäller patienternas välbefinnande. Det 

är viktigt att tänka på för vårdpersonal, för att ge rätt förutsättningar till de närstående så 

att de kan stötta patienten på bästa sätt (Benner, 1993).  

 

Närstående består inte enbart av personer med blodsband till varandra utan kan likaväl 

vara personer som står i nära relation till varandra såsom nära vänner eller grannar. 

Närstående definieras som den eller de personer som står patienten närmast. 

Samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i vardagen kännetecknar dessa band 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2004).  

 

Ambulanssjukvård 

Dagens ambulanssjukvård har gått från att vara en enhet som enbart transporterar 

patienten till sjukhus, till att vara sjukvårdens förlängda arm som kan påbörja avancerad 

vård redan i patientens hem. Det ställer höga krav på personalen som möter en patient. 

Utifrån vad patient, närstående eller vittne berättar måste beslut om vårdnivå tas. Det 

kan handla om att påbörja vård hemma hos patienten eller påbörja transport med vård i 

ambulansen (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint-Sundström, Jonsson & Suserud, 2005).  

 

Utbildningskraven inom ambulanssjukvården höjdes år 2005, då det beslutades att 

administrering av läkemedel enbart får ske av personal med sjuksköterskekompetens 

(Socialstyrelsen, 2005b).  

 

I en studie av Melby och Ryan (2005) framkom det att ambulanspersonalen upplevde att 

införandet av sjuksköterskor inom ambulanssjukvården har varit positivt. Det ansågs i 

studien att sjuksköterskan har en stor kunskap om den sjuka människan och dennes 

fysiska problem. Deltagarna beskrev att sjuksköterskan kan kombinera denna kunskap 

med kunskap om patientens hela sjukdomsbild och förmåga att interagera i mötet med 

patienten. Vidare beskriver Melby och Ryan att deltagarna anser att omvårdnaden av 

patienten grundas för mycket på patientens fysiska problem och andra behov åsidosätts.      

 

Inom ambulanssjukvården vårdas sjuka och skadade människor på hämtplats och under 

transport. Hur allvarlig sjukdomen eller skadan är bedöms initialt av SOS AB som 

utifrån fasta kriterier larmar ambulans. Allvarlighetsgraden benämns i en fyrgradig 

skala. Vid prio 1 bedöms skadan eller sjukdomen om akut med livshotande symtom, vid 

bedömning prio 2 görs bedömningen som akut, men ej livshotande. Vid ett prio 3 larm 
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har en bedömning gjorts att det inte finns någon akut skada eller sjukdom, men 

patienten behöver hjälp med transport till vårdinrättning. Prio 4 är liggande 

sjuktransport där det bedöms att patienten ej har något vårdbehov under transport. När 

ambulanspersonalen kommer fram till den drabbade personen gör de en ny bedömning 

över hur allvarlig sjukdom eller skada som patienten har. Utifrån denna bedömning 

utför personalen de vårdåtgärder som krävs och transporterar patienten till 

vårdinrättning (Isaksson & Ljungquist, 1999).    

Sjukdom kan ses som något som är icke önskvärt hos individen. Sjukdomen är av ondo 

för den aktuella människan som är drabbad. En sjukdom kan vara något som ger en 

ökad risk för lidande eller en ökad risk för tidig död. Detta oönskade tillstånd behöver 

inte enbart drabba den sjuka utan även andra personer, som de närstående i den 

drabbades värld kan beröras (Brülde & Tengland, 2003). 

 

Närståendes upplevelser 

När en människas tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att 

denna skall förstå och psykiskt hantera den aktuella livssituation som personer råkat 

hamna i befinner de sig i ett kristillstånd. Detta tillstånd kan vara plötsliga och oväntade 

yttre händelser som blir ett hot mot personens fysiska existens, sin trygghet och sociala 

identitet. Personers livssituation är avgörande för hur de reagerar (Cullberg, 1996). 

Att möta en människa som drabbats av kris är en svår uppgift. Den professionella 

vårdaren kan uppleva en känsla över hur sårbart och utsatt livet är. Det är viktigt att 

vårdaren har en realistisk syn på sin uppgift. Det går inte att ta bort lidandet hos 

personen över det som hänt, men vårdaren kan på olika sätt stödja, bekräfta och ta hand 

om den som har drabbats (Enqvist & Bengtsson, 2005). 

Enligt Cullberg (2003) så är mötet med en människa som drabbats av kris svårt. Dels 

kan ett motstånd till att möta personens problem uppstå för att vårdaren då kan 

påminnas om att orsaken till personens kris även kan drabba en själv och dels erbjuda 

den drabbade hjälp och tröst. Denna situation kan göra att det finns risk för att förringa 

kontakten med den drabbade. Detta genom att inte vilja inleda en kontakt med den 

drabbade eller att inte lyssna på personen, utan överöser denna med fakta och råd 

(Cullberg, 2003).  

Närstående till en svårt sjuk patient kan i många fall hamna i en situation där de får ta 

ett stort ansvar för den sjuke. Forslund (2007) framhäver att när en person drabbas av 

akut sjukdom är det vanligt att den närstående får verka som en koordinator över 

situationen. Närstående hamnar då i en svår sits, då många beslut skall fattas. 

Ambulanssjuksköterskor har en viktig roll i omhändertagandet av den närstående då 

denna kan befinna sig i en situation fylld av rädsla, maktlöshet och oro. 

Ambulanssjuksköterskors uppgift med omhändertagandet av den närstående i en sådan 

situation är väldigt svårt, men kan även vara utmanande (Forslund, 2007). 

Den närstående kan uppleva rädsla och oro både för sig själv och för den drabbade. Den 

fysiska och psykiska närvaron av en sjuksköterska är av stor vikt för de närstående, då 

detta visar att någon bryr sig om patienten. Om sjuksköterskan kan skapa denna närvaro 

till patienten och de närstående så kan det ha stor betydelse för patientens hälsa 

(Walters, 1995). 

Keung-Sum och Sheila (2005) menar i sin studie att den närstående till en svårt sjuk 

person som vårdas på en intensivvårdsavdelning, känner en stor osäkerhet och oro för 

hur personens hälsa skall utvecklas. Det visade sig finnas svårigheter i kommunikation 
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med den närstående, då denna känner stor rädsla och stress och inte är mottaglig för den 

information som ges. De närstående i studien beskriver att denna rädsla och oro gör att 

de utvecklar fysiska och psykiska symtom som gjorde det svårt för dem att fungera 

normalt därefter (Keung-Sum & Sheila, 2005).    

I en studie gjord av Wallengren-Gustafsson (2009) framkom det att närstående upplever 

en oro och rädsla över att drabbas av ohälsa, vilket kan försvåra för dem att hjälpa den 

nära som har drabbats av sjukdom. De närstående beskriver även känslan av att vara 

tvungen att hela tiden vara behjälpliga till den som är sjuk. Detta gör att de närstående 

inte finner tid för återhämtning och reflektion. Närstående i studien upplever att deras 

kompetens och betydelse förbises av sjukvårdspersonal, trots att kunskap och kännedom 

om patienten finns hos de närstående (Wallengren-Gustafsson, 2009).   

Burr (2001) kom i sin avhandling fram till att de närstående upplever en stor oro och 

stress i samband med att en nära drabbats av sjukdom. Denna oro kunde skapa en 

irritation och ilska över vårdpersonalen. De närstående kunde även känna en 

skuldkänsla över att de inte kunde förutse och förhindra det som inträffat (Burr, 2001).    

 

Enligt Axelsson, Zettergren och Axelsson (2005) så finns det, när det gäller att möta 

närstående, få riktlinjer. Sjuksköterskan får ofta förlita sig på sin intuition. De menar att 

oftast handlar det om att improvisera men att de måste finnas med en stor del empati i 

möten med närstående. Det har visat sig att det är väsentligt för närstående hur 

sjuksköterskan uppträder mot dem, att ibland bara bli sedda och uppmärksammade det 

är inte alltid ord som behövs (Axelsson, Zettergren & Axelsson, 2005). 

 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2005a) bör sjuksköterskor visa respekt för 

närstående och lyfta fram den närståendes självbestämmande och handlingskraft istället 

för att förstärka beroendeställningen de närstående befinner sig i (Socialstyrelsen, 

2005a). 

I kompetensbeskrivningen för verksamma sjuksköterskor, oavsett verksamhetsområde, 

finns det tre huvudområden. Dessa områden består av Omvårdnadens teori och praktik, 

Forskning, utveckling och utbildning och Ledarskap. Parallellt med dessa områden 

ligger Helhetssyn och etiskt förhållningssätt som ska ingå i sjuksköterskors arbete. I 

kompetensbeskrivningen står det att sjuksköterskor bör kunna kommunicera med 

närstående på ett respektfullt och empatiskt sätt. Vidare bör sjuksköterskor kunna ge 

närstående stöd och information. Sjuksköterskor bör ha en humanistisk människosyn, ha 

en värdegrund som vilar på detta. Sjuksköterskor skall visa patienten respekt, låta 

patienten ha sin autonomi och värdighet kvar. Tillvarata de närståendes och patientens 

kunskaper och erfarenheter. Människor har olika trosuppfattningar och värderingar, som 

sjuksköterska skall detta vara något man är medveten om (Socialstyrelsen, 2005a). 

 

Samspel i mötet  

Enqvist och Bengtsson (2005) beskriver att det gäller att som vårdpersonal ha en god 

självkännedom i mötet med människor som drabbats av något oförutsett. Genom att ha 

en förståelse och självkännedom kan vårdarna få en inblick i de drabbades inre värld 

och behov (Enqvist & Bengtsson, 2005).   
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Ett samspel mellan människor som berörs är att ha ett möte. Våra erfarenheter, 

förväntningar, vårt inre styr våra reaktioner i mötet. Om mötet blir bra fylls vi av lycka, 

glädje och tillfredssällelse (Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri & Wikander, 

2001).  

Att bli bekräftad, sedd och att någon verkligen tar sig tid att hälsa ordenligt är något 

man som sjuksköterska måste tänka på (Bergh, 2002). Bergh betonar även att för att 

närstående skall öka sin förståelse och bättre hantera situationen är det av största vikt att 

sjuksköterskan är öppen i sitt bemötande både i sitt förhållningssätt och pedagogiska 

tillvägagångssätt (Bergh, 2002). 

För att skapa ett bra vårdförhållande så krävs det att sjuksköterskor visar omsorg. 

Kännetecken på omsorg är ett accepterande av den närstående, vidare måste man visa 

hänsyn och respekt. För att kunna visa respekt måste sjuksköterskor utan att fördöma 

acceptera personen som den är och hjälpa dem utifrån deras utgångsläge. För att kunna 

göra detta så måste sjuksköterskor lära känna dem och engagera sig i deras livsvärld 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). 

 

Ett livsvärldsperspektiv innebär att en människas aktuella livssituation och tillvaro 

uppmärksammas. Detta innebär också att se, förstå och beskriva denna värld så som den 

upplevs av människan. Teorin om livsvärlden innebär att det finns en relation mellan 

världen och individen (Dahlberg, Nyström, Fagerberg, Segesten & Suserud, 2003). För 

att ett möte skall bli tillfredsställande, sett ur ett livsvärldsperspektiv, skall fokus inte 

enbart ligga på det medicinska planet utan det skall även innefatta det vårdvetenskapliga 

perspektivet i mötet med människan. Det vill säga att man måste synliggöra människans 

livsvärld för att kunna tillgodose dess behov. För det krävs att man tar reda på hur 

individen erfar sin hälsa och sitt lidande. Varje människa är unik med unika behov, i 

mötet måste därför sjuksköterskor ”nollställa sig” och inte ha några förutfattade 

meningar. Att vara öppen och följsam i mötet är viktiga grundpelare att tänka på. Med 

en öppen hållning innebär det att kritiskt granska och värdera sitt eget förhållningssätt 

gentemot individen i mötet. Det innebär också att vara beredd på det icke förväntade. 

För att förstå vad lidandet innebär för individen krävs en nyfikenhet för individens 

livsvärld som grundas på ett etiskt förhållningssätt  

(Dahlberg, Nyström, Fagerberg, Segesten & Suserud, 2003). 

 

Närståendes närvaro vid patientens sida kan ses som en möjlighet för att främja en 

öppen kommunikation mellan personal och närstående. Den närståendes närvaro behövs 

för att visa ett emotionellt stöd och verka som advokat åt patienten. Närståendes närvaro 

kan även verka negativt på situationen. Sjuksköterskor kan uppleva att denna blir 

granskad i sina handlingar av den närstående och utifrån det bli begränsad i sitt 

agerande (Ellison, 2003). 

För att förstå den närståendes betydelse för patienten är det nödvändigt att 

sjuksköterskor skapar en relation med de närstående (Blanchard & Alavi, 2008). 

 

I en studie av akutsjuksköterskor (Hallgrimsdottir, 1999) framkom det att 

respondenterna ansåg att omvårdnad av patientens närstående ingår i sjuksköterskors 

arbetsuppgifter och att det är viktigt för patienten att deras närstående blir väl 

omhändertagna. Den svåraste uppgiften i vården av de närstående var att möte en 

patients närstående i sorg. Hallgrimsdottir fann också att det största problemet i mötet 

med den närstående är att det finns för lite personal, deltagarna i studien upplevde att de 
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inte fanns tid för att utföra en tillfredsställande omvårdnad av de närstående 

(Hallgrimsdottir, 1999).   

   

 

PROBLEMFORMULERING 

Ambulanspersonal utför ibland kvalificerad vård hemma hos svårt sjuka patienter. En 

sådan vårdsituation kan vara stressfylld och belastande för ambulansbesättningen. Ofta 

finns närstående på plats vid patientens sida. Den närstående kan i många fall vara 

mycket orolig och stressad. När ambulanspersonalens fokus läggs på den svårt sjuka 

patienten finns dock en risk att den närstående glöms bort. Ambulanssjuksköterskorna 

kan även känna sig otillräckliga att kunna se vilket stöd eller vad de närstående kan 

behöva. Om den närståendes lidande inte bemöts kan patienten komma att må sämre till 

följd av att denne märker den närståendes oro. Beroende på hur närstående kan bemötas 

och tas omhand prehospitalt påverkas både patient och närstående i den fortsatta 

vårdprocessen. Därför är det viktigt att få ökad kunskap om möjliga sätt att möta 

närstående. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur ambulanssjuksköterskor beskriver hur de bemöter närstående till 

svårt sjuka patienter. 

 

 

METOD 

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativa intervjuer. Informanterna får genom 

intervjuer en möjlighet att beskriva sina känslor och upplevelser inom ämnet. Detta gav 

oss möjlighet att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för informanternas 

situation. Ryen (2004) framhäver att den kvalitativa intervjun är en bra metod för att 

fånga informanternas känslomässiga upplevelser. Kvale (1997) framhäver att den 

kvalitativa forskningsintervjun är användbar för att beskriva specifika situationer och 

handlingar, dessutom att relationen mellan informanten och dennes livsvärld lyfts fram 

genom kvalitativa intervjuer (Kvale, 1997). Intervjuerna gjordes enskilt för att 

informanterna skulle våga beskriva sina upplevda känslor inom ämnet. Det insamlade 

datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys (se figur 1). 

Informanternas upplevelser om en specifik sak kan variera kraftigt. En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att identifiera likheter och skillnader i intervjuerna. 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) betonar att den kvalitativa innehållsanalysen 

används för att på ett strukturerat sätt analysera, tolka och beskriva innehållet i en 

intervju. En induktiv metodologisk ansats användes. Lundman och Hällgren–Graneheim 

(2008) beskriver den induktiva ansatsen som en analys av människors berättade 

upplevelser, som analyseras förutsättningslöst (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008).     
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Urval 

Vi kontaktade två verksamhetschefer inom samma ambulansdistrikt i sydvästra Sverige. 

Ett informationsbrev om studiens tänkta innehåll och syfte skickades till respektive 

verksamhetschef. Båda chefer var positivt inställda till att låta personalen vara delaktiga 

i studien och gav sitt skriftliga och muntliga godkännande. Författarna till studien 

besökte personligen tre stycken ambulansstationer och delade ut informationsbrev. 

Inklusionskriterier för medverkan i studien var att deltagaren hade minst tre års 

erfarenhet som sjuksköterska prehospitalt, samt en positiv inställning till medverkan.  

 

Deltagare 

Åtta sjuksköterskor besvarade vår förfrågan med att de var villiga att medverka i 

studien. Sjuksköterskorna kontaktades via telefon för överenskommelse om lämplig 

plats för intervjun, samt att det gavs tillfälle för att ställa frågor till författarna. Två 

stycken sjuksköterskor exkluderades efter telefonkontakt på grund av för kort 

prehospital erfarenhet. Av de sex kvarvarande informanterna varierade åldern mellan 28 

till 41 år och de hade arbetat som sjuksköterska prehospitalt mellan 4 till 13 år. Tre av 

informanterna var kvinnor och tre var män. Fyra av informanterna var 

ambulanssjuksköterskor och två var allmänsjuksköterskor.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom en halvstrukturerade intervjuer. Enligt Kvale (1997) så 

finns det en öppenhet i den halvstrukturerade intervjun som gör att en god bild av 

informantens upplevelse om ett ämne lyfts fram. En intervjuguide utformades som stöd 

för att vid behov återföra intervjun till studiens ämne.  

 

En pilotstudie gjordes med en kollega inom ambulanssjukvården, där båda författarna 

medverkade, en som intervjuare och en som observatör. Efter avslutad intervju 

framkom det att det krävdes en justering av intervjufrågor för att besvara studiens syfte. 

Efter att en andra pilotstudie gjorts med en tilltänkt deltagare till studien, bestämdes det 

av författarna att intervjufrågor och intervjuguiden hade relevans för att besvara 

studiens syfte. Den andra pilotstudien innehöll god information och författarna 

beslutade, i samråd med informanten, att intervjun skulle ingå i studien. Under 

intervjuerna var den ena författaren intervjuare, den andra var observatör. Författarna 

växlade mellan att intervjua och att vara observatör. 

 

Informanterna informerades åter igen om studiens innehåll, syfte och att allt insamlat 

material behandlas konfidentiellt. Författarna förklarade för informanterna vad som 

räknas som svårt sjuk patient i studien. Kriterier för svårt sjuk patient var alla patienter 

som personal valde att larma in till akutvårdsmottagningen, antingen efter 

verksamhetens rutiner för larm eller när deltagaren själv ansåg att en patient uppvisad 

livshotande symtom. Informanterna fick åter tillfälle att ställa frågor angående studien.  

 

Intervjuerna gjordes på respektive informants arbetsplats, förutom en som gjordes i 

informantens hem. Intervjuerna varade mellan 20 till 40 minuter och registrerades med 

hjälp av en bandspelare. Enligt Ryen (2004) är en bandspelare bra att använda sig av i 

intervjuer, då allt som sagts finns dokumenterat. Vidare framhäver Ryen att det finns 
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risk för en efterhandskonstruktion och egna tolkningar av intervjun om inte bandspelare 

används.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant av oss själva för att försöka behålla känslan för 

det sagda ordet. (Kvale, 1997) 

 

Etiska övervägande 

Deltagarna i studien informerades om att medverkan var helt frivillig från deras sida. 

Denna information skedde både skriftlig och muntlig. Alla informanter lämnade sitt 

samtycke till medverkan i studien. De fick information om studiens syfte, innehåll och 

att de när som helst, utan förklaring, kunde avbryta deltagandet i studien, detta enligt 

riktlinjer (Forskningsetisk policy och organisation i Sverige, 2003). Deltagarna 

informerades om att en bandspelare skulle användas för inspelning av intervjun. Det 

inspelade materialet förvarades inlåst och enbart författarna hade tillgång till det. 

Eventuella konsekvenser som kunde uppkomma efter deltagande i studien diskuterades 

med informanterna inför varje intervju. Konfidentialiteten i forskningen bevarades 

genom att all insamlad data avidentifierades. Konfidentialitet innebär även att forskaren 

skapar ett skydd mot att obehöriga tar del av känsligt material (Vetenskapsrådet, 2007). 

Kvale (1997) skriver att forskaren har en avgörande roll för det vetenskapliga och den 

etiska kvaliteten i varje forskningsprojekt.  

 

Dataanalys 

Författarna läste först materialet själva, för att sedan diskutera textens huvudsakliga 

innehåll. Den kvalitativa innehållsanalysen gjordes i enlighet med Lundman och 

Hällgren–Graneheim (2008) för att identifiera likheter och skillnader i materialet. Första 

steget i analysen bestod i att hitta meningsenheter som hade betydelse för studien och 

som genom innehåll är relaterade till varandra. Därefter kondenserades 

meningsenheterna för att lyft fram kärnan i meningsenheterna som skall bevaras i 

analysen, vilket innebar att de gjordes kortare och mer lätthanterliga. De kondenserad 

meningsenhet abstraherades och benämndes med en kod för att lyfta innebörden till en 

ny nivå. Koden blir en etikett på meningsenheten. Sedan samlades koderna i 

underkategorier. En kodad meningsenhet kan bara tillhöra en underkategori. Koderna 

delades in i 14 underkategorier, beroende på vad dess innehåll utgjordes av. Utifrån de 

14 underkategorierna framkom 3 kategorier och ett huvudtema. Analysarbetet är en 

process där vi hela tiden har återgått till textens helhet och olika delar för att få en 

överblick av materialet. Genom att arbeta fram och tillbaka i texterna under 

analysarbetet så har tolkningarnas giltighet kontrollerats genom att de är i relevans med 

det ursprungliga materialet. Vi har försökt främja giltigheten genom att vi från studiens 

datamaterial har lyft fram det som vi hade avsikt att studera och även genom att vi har 

presenterat citat i resultatet. Vi har även, för att främja giltigheten, gjort en utförlig 

beskrivning av urval och analysarbete. Detta förstärker även studiens tillförlitlighet. 

Genom att vi genom hela analysprocessen har reflekterat över och diskuterat texters 

olika tolkningsmöjligheter, har vi på så sätt även försökt stärka studiens tillförlitlighet.   
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Figur 1 

Här nedan visas ett exempel på hur analysen har gjorts. 

 
Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Jag slets emellan två ställen 

kan man säga, kände mig 

väldigt otillräcklig, antingen att 

försöka lugna ner han eller att 

hjälpa kvinnan… 

Känna sig otillräcklig i 

valet mellan två 

människors behov 

Känsla av att inte 

räcka till 

Att räcka till 

Utan att veta allt för mycket om 

situationen så får man vara en 

medmänniska i det läget… 

Det jag gjorde i det läget var att 

vara en medmänniska och visa 

empati… 

Att vara medmänniska 

och empatisk i mötet 

med närstående 

Vara medmänniska 

och empatisk 

 

Vi upplevde ju en väldig 

frustration över att inte kunna 

ta hand om den närstående på 

ett bättre sätt….det kändes ju 

inte alls bra… 

Den närstående började gråta, 

då kände man att man ville 

göra så mycket men att man 

inte kunde de… 

Viljan att hjälpa, men 

inte kunna 

Frustration över att 

inte kunna möta 

närståendes behov 

 

Då satte jag mig ner med 

närstående och försökte prata 

med dom och sätta mig in i 

deras situation… 

Jag satte mig ner på knä, mötte 

henne i samma höjd, tog om 

henne, jag var där för henne, att 

jag skulle hjälpa henne… 

Försöka möta närstående 

genom visad omsorg 

Att möta närståendes 

behov 

 

 

 

RESULTAT 

I studiens analys framkom 3 kategorier: Att skapa kontroll, Att räcka till, Att uppleva 

utsatthet eller delaktighet i vårdmötet och med respektive underkategori som redovisas 

nedan. Ett huvudtema framkom även ur analysen: En kommunikation som kännetecknas 

av ett respektfullt möte ger närstående en trygghet som diskuteras i 

resultatdiskussionen. 

 

Att skapa kontroll 

Att möta närstående i prehospitala situationer, då deras livsvärld har förändrats, 

upplevdes som en kravfylld uppgift för ambulanssjuksköterskorna. I studien framkom 

att deltagarna har ett behov av att skapa ett klimat där närstående känner sig trygga och 

lugna vilket underlättar även för ambulanssjuksköterskorna. Möjlighet av att få kontroll 

över situationen upplevde deltagarna som en grundläggande faktor.    
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Brist på kontroll 

Det framkom i studien att det upplevs olika svårigheter i mötet med närstående. En 

faktor som beskrevs var att närståendes stressreaktion många gånger gjorde att det var 

svårt att få kontroll över situationen. Med kontroll menar de i dessa fall att skapa ett 

klimat där de närstående var lugna och trygga, vilket möjliggör en lugn vårdsituation. 

Det tar ofta mycket kraft från ambulanspersonalen att skapa detta lugn hos de 

närstående. Deltagarna beskriver att inte ha full kontroll över situationen är frustrerande 

då de upplever att de inte kan ge den hjälp som de närstående upplevs behöva. 

Informanterna gav uttryck för att närstående är en viktig del att ta hänsyn till och att 

mötet med dem är viktigt för att helheten skall bli så bra som möjligt. Vidare upplevde 

de att när de inte hade kontroll över situationen så blev mötet inte tillfredsställande. 

 

”Vi fick inte grepp om vad det va, utan vi frågade vad som hänt, han 

kunde inte riktigt svara på det.” 

 

Uppleva misstro från närstående 

De närstående uppvisade en misstro och ett ifrågasättande av sjuksköterskans 

kompetens och kunnande. Deltagarna beskrev det som väldigt kränkande när de 

ifrågasattes om varför de gjorde eller inte gjorde vissa saker. De fick en känsla av att 

även patienterna kände sig osäkra på deras kompetens när närstående visade misstro. 

Några av deltagarna utryckte även att de blev osäkra på sig själva i situationen vilket 

upplevdes som väldigt jobbigt.  

 

”Man kände sig utsatt, man kände sig ifrågasatt.” 

 

”Hon går på oss direkt när vi kommer in och nästan anklagar oss.” 

 

Kommunikationssvårigheter 

De flesta deltagare beskrev att de någon gång hade upplevt kommunikationssvårigheter 

i mötet med närstående, med missuppfattningar som följd. Deltagarna beskriver att 

mötet med närstående inte blev så bra som de önskade på grund av att det inte gick att 

förklara varför man agerade på ett visst sätt. Detta ledde till frustration hos de 

närstående. Orsakerna till kommunikationsproblemen var antingen att de närstående inte 

kunde svenska eller som beskrevs i några fall, att de närstående pratade så snabbt att det 

inte gick att förstå vad dom menade. De upplevde att det blev mycket missuppfattningar 

på grund av att de själva och närstående inte förstod varandra. Detta upplevdes som 

väldigt frustrerande. Det var svårt att få värdefull information från de närstående vilket 

försvårade vårdarbetet. 

 

”Dom pratade ingen svenska någon av dom....så de hela blev ju väldigt svårt.” 

 

”Hon pratade så vi knappt förstod vad hon sa....vi fattade inte vad de va hon egentligen 

ville att vi skulle göra för dom” 

 

”Hon skrek åt oss på ett främmande språk som vi inte förstod, man kände sig väldigt 

hjälplös av att inte förstå vad hon ville” 
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Trygghet genom information 

Deltagarna beskrev att de genom information försökte skapa ett lugn och en trygghet för 

de närstående. Informationen var saklig och bestod av fakta angående situationen. Det 

upplevdes som att de närstående upplevde en trygghet i att veta att de fick professionell 

hjälp. De närstående beskrevs i vissa fall som trygghetssökande och när de fann en 

person som kunde ge saklig och rak information upplevde deltagarna att ett lugn infann 

sig hos de närstående. I vissa fall då patienten hade ett stort behov av medicinsk 

behandling, samt krav på ett snabbt handläggande, upplevde personalen resursbrist och 

fick då prioritera bort anhöriga till förmån för en god och professionell vård och 

omvårdnad. Information till de närstående prioriteras dock högt av alla intervjuade.  

 

 ”Jag berättade hur läget med han var, det var ju allvarligt, men man  

 är tvungen att vara rak och ärlig i en sådan situation, tror jag.” 

  

”Jag fattade att frun ville veta och jag förstod att det var viktigt för henne....försökte 

så gott det gick…men han var ju så dålig att det var dags att vårda med gaspedalen 

och då behövdes vi båda bara för att få ner han från övervåningen….” 

 

Samtal som lugnande faktor 

Deltagarna beskrev samtalet som en viktig åtgärd i mötet med en närstående. Genom 

samtalet upplevde deltagarna att de närstående infann ett lugn. I ett flertal av 

intervjuerna beskrevs ett samtal, en dialog med den närstående, som senare kunde 

utvecklades till en förtroendegivande relation mellan vårdare och närstående. 

Deltagarna beskrev samtalet som ett sätt för den närstående att få prata av sig med en 

utomstående person. I vissa fall beskrev deltagarna att de intagit en mer passiv roll i 

samtalet och genom det blev en passiv lyssnare till den närståendes berättelse. Alla 

deltagare beskrev innehållet i samtalet som allmänt utan medicinska termer eller 

fackligt språk.  

 

”Jag tog henne till ett annat rum, hon började prata om deras 

son....hon satt där och pratade, jag lyssnade och nickade mest” 

 

”Jag försökte få han att berätta om hur dom hade haft det förr 

i tiden....han berättade en fascinerande historia” 

 

Att räcka till 

I prehospitala vårdmöten möts patient och närstående vanligtvis av en 

ambulansbesättning, bestående av två stycken personal. Deltagarna i studien beskriver 

känslan av att inte räcka till för att möta de enskilda behov som uppkommer. I 

situationer där patient är tungt vårdkrävande upplevde deltagarna en känsla av 

otillräcklighet av att möta både patient och den närståendes behov. Deltagarna beskriver 

att viljan att hjälpa till är stark och när inte detta fungerar uppkommer en känsla av 

hjälplöshet.     
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Känsla av att inte räcka till 

Flera av deltagarna beskrev att bara vara två stycken vårdare i en ambulans inte alltid 

räcker till, situationen kräver oftast flera vårdare. Att som vårdpersonal känna sig 

otillräcklig över att inte kunna möta den närståendes behov för att patienten behöver 

fokus från två vårdare upplevdes som väldigt frustrerande. Valet av att tvingas försöka 

lugna närstående eller ta hand om patienten upplevdes som väldigt krävande. Det 

uttrycktes en känsla av otillräcklighet över att inte kunna möta patientens behov på ett 

tillfredsställande sätt, då de inte kunde bortse från den närståendes behov. Känslan av 

att inte kunna utföra de vårdhandlingar som de ville göra gav upphov till en olustig 

känsla hos informanterna.  

 

”Jag slets emellan två ställen....kände mig väldigt otillräcklig, 

antingen att försöka lugna ner han eller att hjälpa kvinnan.” 

 

Vara medmänniska och empatisk 

I intervjuerna beskrev deltagarna hur bemötandet baserades på en medmänsklighet och 

en empatisk inställning. Genom visad medmänsklighet upplevde deltagarna att den 

närstående fick en känsla av samhörighet. I intervjuerna beskrevs situationer som var 

tragiska och tråkiga. I sådana fall upplevde deltagarna att den enda åtgärd som var 

genomförlig var att ha en medmänsklig och empatisk inställning. Många gånger 

upplevdes det som att just dessa åtgärder var tillräckliga för att skapa ett bra möte. Att 

vara medmänniska och empatisk upplevdes som något som man alltid har med sig. Det 

beskrevs, av de flesta, som något som är naturligt i ett möte med människor i vården.  

Vidare beskrevs det att de upplevde en större öppenhet hos de närstående när vårdarna 

visade empati. 

  

”Utan att veta allt för mycket om situationen så får man vara en medmänniska i det 

läget.” 

 

”Det jag gjorde i det läget var att vara en medmänniska och visa 

empati.” 

 

Frustration över att inte kunna möta närståendes behov 

Deltagarna beskrev att de kände en stor frustration över att inte kunna ta hand om den 

närstående på ett tillfredsställande sätt. Viljan att hjälpa den närstående var påtaglig, 

men många gånger var det svårt att veta vilken hjälp de närstående behövde. Detta 

skapade en känsla av otillräcklighet. I en del fall uppvisade de närstående ett beteende 

som visade på sorg och oro. Vissa av informanterna upplevde en känsla av hjälplöshet 

av att de inte kunde bemöta den närstående på ett bättre sätt. De upplevde att de kunde 

bli ställda mot väggen. De uppgav att de inte riktigt var förberedda på vad som kunde 

möta dom. Generellt uttrycktes det att handledning och utbildning saknades i att möta 

människor i sorg.  

 

”Vi upplevde ju en väldig frustration över att inte kunna ta hand 

om den närstående på ett bättre sätt…det kändes ju inte alls bra.” 
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”Den närstående började gråta, då kände man att man ville göra 

så mycket men att man inte kunde det.” 

 

Att möta närståendes behov 

I mötet med den närstående kan denna uppvisa olika behov. I intervjuerna framkom det 

att deltagarna upplevde det som viktigt att försöka tillgodose närståendes behov av att 

bli omhändertagna och synliggjorda. Genom att visa omsorg och vara tillgängliga, 

försökte deltagarna möta dessa behov. Det framkom att de upplevde det viktigt att 

försöka sätta sig in i och förstå den närståendes livssituation. Mötet blev väldigt 

individanpassat, beroende på vilka behov som de närstående uppvisade. Det beskrevs att 

ibland räckte det med att bara finnas där för den närstående, det var inte alltid ord 

behövdes. 

 

”Då satte jag mig ner med närstående och försökte prata med dom 

och sätta mig in i deras situation.” 

 

”Jag satte mig ner på knä, mötte henne i samma höjd, tog om henne, 

jag var där för henne, att jag skulle hjälpa henne.” 

 

Att uppleva utsatthet eller delaktighet i vårdmötet  

Det prehospitala vårdmötet kan bestå av olika oförutsägbara händelser som uttrycker sig 

på olika sätt. Deltagarna beskriver en känsla av utsatthet av att inte veta vad som möter 

dem. Den närstående kan uppvisa olika känsloyttringar som ibland kan vara svåra att 

bemöta. Detta kan även försvåra mötet med patienten. Men det kan också vara möjligt 

att bemöta med delaktighet.    

 

Uppleva hot från närstående 

Situationer där mötet med närstående speglades av aggression och irritation framkom i 

intervjuerna. Deltagarna beskrev en känsla av utsatthet, då dom som ambulanspersonal 

möter en person som är agiterad. Det framkom vidare att detta var en faktor som inte 

främjade mötet med patienten, utan det påverkade deltagarnas förhållningssätt till 

situationen. Många gånger uttryckte deltagarna en obehagskänsla av att hamna i 

situationer där de var tvungna att backa undan istället för att utföra det som de var där 

för. Informanterna gav uttryck för en viss irritation för att bemötas av aggression av 

närstående när de var där för att hjälpa till.  

 

”Han var väldigt aggressiv kan man ju säga....vi fick backa tillbaka 

trots att vi såg att vi verkligen behövdes hos patienten.” 

 

Orolig vårdsituation 

Deltagarna upplevde en känsla av obehag för att vårda en patient när det finns en 

närstående som uppvisar tecken på ett aggressivt beteende. Det fanns situationer där en 

aggressiv och irriterad närstående har ett kravfyllt bemötande. Deltagarna beskriver att i 

sådana situationer upplever dom en stor känsla av oro och olustkänsla av att vara i en 
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utsatt situation. I dessa fall upplevdes det även som att patienten blev mer orolig då 

dennes närstående betedde sig så. 

 

”Det var nästan lite hätsk stämning där....det kändes väldigt 

obehagligt.” 

 

”Situationen var väldigt hotfull, dom krävde att vi skulle rädda 

den här människan....trots att vi såg att det inte skulle gå.” 

 

Närstående som störande moment 

De närstående upplevdes ibland som väldigt påträngande och framfusiga. En del av 

informanterna beskrev det som att det var väldigt jobbigt när de närstående slet och drog 

i dem, samtidigt som patientens fysiska status krävde fullt fokus. I några fall finns 

beskrivet hur vårdarna fick med fysisk handling flytta undan de närstående, vilket inte 

alls kändes bra, men var tvunget för att kunna hjälpa den sjuka patienten. Vidare 

beskriver vissa av deltagarna hur den närstående rusade in i rummet där patienten låg 

och genom detta skapade en otrygg stämning. Det beskrevs vidare att vissa gånger fick 

vårdarna skyndsamt ta med sig patienten utan att hinna med några vårdhandlingar på 

plats, vilket upplevdes frustrerande.  

 

”Jag var tvungen att ta tag i henne....och flytta på henne så vi kunde 

komma fram till patienten .” 

 

”Vi bestämde oss för att lasta han ganska snabbt, han var ju dålig och hans 

tjej var i vägen så vi inte kunde jobba på plats.”  

 

Arbetsro genom lugnt bemötande 

Deltagarna beskrev situationer där den närstående reaktion var ett beteende som var 

mycket stressande för deltagarna. I vissa fall kunde dessa reaktioner hindra personalen i 

deras vårdhandlingar gentemot patienten. Deltagarna beskrev ett ohållbart arbetsklimat. 

I situationer där den närståendes reaktion står i vägen för personalens tänkta 

vårdhandlingar, beskrev deltagarna att det var av största vikt att försöka få den 

närstående att återfinna ett lugn. Detta skapades genom att möta närstående på ett lugnt 

sätt. Genom att visa på ett lugn gentemot den närstående lyckades vissa deltagare finna 

lugn i situationen och patienten kunde få den aktuella vården som denne behövde. De 

upplevde det som väldigt bra att ha kunnat lugna ner den närstående både för vårdarnas 

och de närståendes skull. 

 

”Jag försökte lugnt förklara att du måste låta mig jobba här” 

 

”Han var väldigt på oss hela tiden....vi kunde ju inte vårda patienten....jag fick 

sätta mig ner med han innan jag började med patienten.” 

 

”I det här läget gällde det att lugna ner den närstående, annars är det omöjligt att 

överhuvudtaget utföra någon vård.” 
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Tillåta delaktighet 

I intervjuerna framkom det att deltagarna upplevde den närstående som mer tillfreds 

med situationen om denne fick vara delaktig i vården. Att tillåta delaktighet upplevdes 

som en positiv åtgärd. Deltagarna upplevde att den närstående fick en inblick i hur det 

prehospitala arbetet utförs. I vissa fall upplevdes den närstående som mer orienterad i 

situationen om denne fick ha en mer aktiv roll i omvårdnaden av patienten. Genom att 

skapa en känsla för den närstående av att behövas, så upplevdes den närstående som 

mer trygg och tillfreds med situationen. Även patienterna upplevdes mer tillfreds av att 

de närstående tilläts vara mer delaktiga. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de 

närstående blev lugnare när de fick utföra uppgifter, så som att plocka ihop patientens 

tillhörigheter eller mediciner. 

 

”Jag tror att det är bra att låta närstående vara delaktig i vården.” 

 

”Det räckte att vi lät henne ordna upp med patientens mediciner och så....hon blev 

engagerad, hon fick en uppgift.”    

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Innan själva intervjuarbetet påbörjades söktes vetenskaplig information och tidigare 

forskning inom ämnet. Kvale (1997) beskriver vikten av att inhämta kunskap och att 

skapa ett intresse för ämnet och det mänskliga samspelet. Efter en genomgång av 

tidigare forskning och vetenskaplig information påbörjades planering av intervjuer. Då 

vi själva är yrkesverksamma inom den prehospitala vården ansåg vi att med våra egna 

erfarenheter i kombination med inhämtad fakta besatt erforderlig kunskap inom ämnet 

för att påbörja intervjuarbetet.  

 

Dahlberg (1997) skriver att förförståelse kan påverka objektiviteten i studien, men att 

det inte går att utveckla en förståelse för ett ämne utan att ha en förförståelsen. Vidare 

skriver Dahlberg att förförståelsen kan ses som både en förutsättning och ett hinder. 

Kvale (1997) menar att en bra intervjuare måste ha kunskaper inom ett ämne för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. Då vi båda är yrkesverksamma inom den prehospitala 

vården fanns risken att vi under intervjuerna kunde tolkade svaren så att följdfrågor och 

mer beskrivande uttryck inte uppkom. Vi försökte motverka denna händelse genom att 

inför varje intervju diskutera detta. Dahlberg (1997) framhäver att förförståelse kan vara 

hindrande och begränsande för öppenheten i intervjun. Vidare menar Dahlberg att 

emotionella bindningar till en känsla eller företeelse kan vara ett hinder för 

objektiviteten i forskningen. 

 

Att studiens deltagare hade kännedom angående våra egna erfarenheter inom den 

prehospitala vården, kan ha påverkat informanternas svar. Detta försökte vi förhindra 

genom löften till informanterna om anonymitet och konfidentialitet.    
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Informanterna fick inledningsvis beskriva en specifik situation som dom upplevt inom 

studiens aktuella ämne. Utifrån vad som berättades följdes intervjun upp med 

följdfrågor för att förklara och beskriva det som sagts mer ingående. Dahlberg (1997) 

menar att genom att ställa följdfrågor så blir intervjun djupare, informanten kan 

förtydliga, fördjupa eller exemplifiera sagda upplevelser. För att intervjuerna skulle vara 

inom ramen för studiens syfte och ge informantens berättelse en struktur, utformades en 

intervjuguide. Frågor som ”Hur kände du då”, ”Kan du berätta mer om det”, användes 

för att fånga det spontana svaret hos informanterna.  

 

I studiens början diskuterade författarna sin egen brist på kunskap av att genomföra 

intervjuer. Denna kunskap ökad efterhand studien fortlöpte. Den inledningsvis bristande 

kunskapen kan ha påverkat de inledande intervjuerna negativt, detta är författarna 

medvetna om. Kvale (1997) framhäver att den oerfarna forskaren lär sig intervjuarbetet 

genom att intervjua informanter. Vidare menar Kvale att en utförd pilotstudie i 

intervjuarbetets inledning kan skapa självförtroende och trygghet hos forskaren.    

 

Det insamlade datamaterialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Lundman och Hällgren–Graneheim (2008) framhäver att denna metod är lämplig för att 

beskriva variationer i insamlat material, genom att identifiera skillnader och likheter. 

Vidare menar Lundman och Hällgren–Graneheim att den kvalitativa innehållsanalysen 

har som fördel att den kan anpassas till olika syften, datamaterialets kvalitet och till 

forskarens egen erfarenhet och kunskap (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).    

 

Genom att ingående beskriva dataanalysen har vi försökt att främja studiens giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Vi har försökt att ge läsaren en möjlighet att bedöma 

giltigheten genom beskriva vi beskrivit hur analysarbetet går fram och tillbaka mellan 

material och gjorda tolkningar. Försök att främja giltigheten har även gjorts genom att 

presentera citat i resultatet. Genom att visa en figur (figur 1) över hur innehållsanalysen 

har fortskridit så har vi försökt främja tillförlitligheten. Granskär och Höglund–Nielsen 

(2008) skriver att tillförlitligheten i gjorda tolkningar skall kontrolleras mot de 

ursprungliga data. Vi har försökt att främja överförbarheten för läsaren genom noggrann 

beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys. 

 

Deltagarna fick information att all insamlad data behandlades så att ingen utomstående 

skulle kunna ta del av innehållet. Citaten i resultatet avidentifierades. I studiens resultat 

går det inte att identifiera någon informant. Genom detta har konfidentialiteten behållits 

under arbetets gång. Kvale (1997) framhäver vikten av att skydda informanternas 

privatliv genom att avidentifiera deltagarna i det redovisade materialet.  

  

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

kommunikationen i möten med närstående. Vidare beskrev informanterna att de 

upplevde en utsatthet i situationer där närstående agerade på ett störande sätt. 

Resultatdiskussionen redovisas här utifrån det huvudtema som framkom: En 

kommunikation som kännetecknas av ett respektfullt möte ger närstående en trygghet. 
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Kommunikation 

I studien framkom det att deltagarna eftersträvar ett klimat som kännetecknas av en lugn 

och trygg miljö i mötet med närstående.  Deltagarna beskriver i en del av intervjuerna 

att när de inte lyckades skapa detta så försvårades mötet. Att inte förstå vad de 

närstående säger på grund av språksvårigheter nämndes som en försvårande faktor. 

Thornquist (2001) framhäver att språket är ett kommunikationsmedel som gör det 

möjligt att uttrycka tankar, känslor, kritik och frågor. Studiens deltagare beskrev att trots 

kommunikationssvårigheter så eftersträvade de ett bra möte. Thornquist (2001) menar 

att en vårdtagare som har problem med att göra sig förstådd inte skall behöva uppleva 

ett sämre omhändertagande. Enligt Burr (2001) så har närstående ett behov av att 

samtala om sina känslor och upplevelser i den kritiska situation de befann sig i.  

Informanterna i studien beskrev att de genom att visa upp ett lugnt kroppsspråk så 

försökte de att skapa ett möte som var tillfredsställande. Enqvist och Bengtsson (2005) 

skriver att en persons kroppsspråk kan påverka en annan persons sinnesstämning. Om 

vårdpersonal visar ett intresse för de närstående, så kan ett förtroende ingjutas. Detta 

förtroende kan göra så att situationen blir lugn och trygg för alla parter. Enligt Bruce, 

Dahlberg och Suserud (2003) så är det viktigt hur vi använder vårt kroppsspråk, att vi 

vågar titta dem vi möter i ögonen och om vi sitter eller står i förhållande till dem. 

Dahlberg (1994) skriver att för att mötet med närstående skall bli så bra som möjligt så 

skall sjuksköterskorna ha en personlig styrka, vara klara över vilka dom är samt ha ett 

mod som gör det möjligt att våga möta närståendes smärta och behov. Kommunikation 

genom kroppsspråk kan dock misstolkas. Enqvist och Bengtsson (2005) skriver att 

människor från en ”främmande” kultur kan misstolka kroppsspråket så att 

vårdsituationen utvecklas negativt.  

Studiens deltagare framhävde att när de närstående inte kunde redogöra för vad som 

hade hänt, så var det en omständighet som försvårade mötet med närstående. Keung-

Sum och Sheila (2005) skriver att en närstående som drabbats av oro och rädsla kan 

agera på ett sätt som gör att de inte är dugliga att uttrycka sig förståligt. Vår reflektion är 

att behöva ha en full kontroll är inte nödvändigtvis tvunget, då ett möte skall ske på lika 

villkor. Ett möte där den ene parten eftersträvar att ha kontroll blir ett konstlat möte. Att 

möta en människa som av en eller annan anledning inte kan göra sig förstådd skall inte 

innebära att vårdpersonalen inte skall kunna ge lika bra vård som annars. Det borde vara 

självklart att oavsett vilket så skall de närståendes behov tillgodoses. Fossum (2007) 

beskriver att det krävs en god förmåga att kommunicera, då varje möte är unikt. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005a) står det 

beskrivet att sjuksköterskor skall ha god förmåga att kunna kommunicera med 

närstående på ett respektfullt och empatiskt sätt. 

 

Respektfullt möte 

Informanterna i studien uttryckte bland annat vikten av att vara medmänskliga och 

empatiska. Informanterna beskrev genom att vara medmänskliga så upplevde de att 

närstående fick en känsla av samhörighet. Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) menar 

att sjuksköterskorna skall visa omsorg, hänsyn och respekt för den närstående. 

Kännetecken på omsorg är ett accepterande av de närstående. För att kunna göra detta 

så måste sjuksköterskorna sätta sig i de närståendes livsvärld. 

Bergh (2002) skriver att de närstående skall bli bekräftade och sedda för att den fortsatta 

kontakten mellan sjuksköterskor och närstående skall bli så bra som möjligt. Kock-
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Redfors (2002) menar att de närstående är i stort behov av empati, mycket stöd och att 

omhändertagandet av dem blir så bra som möjligt. Deltagarna beskrev att en del gånger 

som de hamnat i tragiska situationer var en lösning att vara medmänskliga och 

empatiska. Grunden i vårdyrket är att tycka om människor, att visa på intresse, att vilja 

hjälpa människor baserat på en äkthet. För att förmedla en trovärdighet i sitt agerande så 

bör ett genuint intresse för människor finnas. Om vårdpersonal inte förmedlar detta på 

ett äkta sätt i sin medmänsklighet så kan det lysa igenom, det vill säga att det inte blir 

trovärdigt. En stor del respekt måste finnas med i mötet. Informanterna beskrev vikten 

av att visa omsorg och vara tillgängliga för närstående. För att kunna göra detta så ges 

uttryck för att vårdarna måste sätta sig in i deras livsvärld. Dahlberg, Nyström, 

Fagerberg, Segesten och Suserud (2003) menar att fokus inte enbart skall ligga på det 

medicinska planet utan det skall även innefatta det vårdvetenskapliga perspektivet för 

att möten skall bli tillfredsställande. Vidare framhävs att vårdpersonal bör vara öppen 

och tillmötesgående i möten med de närstående för att kunna synliggöra vilka specifika 

behov som finns (Dahlberg, Nyström, Fagerberg, Segesten & Suserud, 2003).  

 

Trygghet  

Vidare framkom att deltagarna upplevde att närstående blev lugnare och tryggare när 

informanterna gav information som var saklig och byggd på kunskap. Det är rimligt att 

anta att de närstående måste ha många frågor och funderingar angående sin nära. När vi 

som vårdpersonal kommer fram till dem bör detta finnas i åtanke. Att på ett lugnt och 

empatisk sätt ge information som eventuellt besvarar de närståendes funderingar när så 

många andra känslor har satts ur spel hos dem. Burr (2001) menar att ovissheten och 

bristen på information om patientens tillstånd gjorde att de närstående kände stor oro 

och rädsla för hur utgången skulle bli. Vidare skriver Burr att de närstående har ett 

behov av att få saklig och förståelig information om patientens tillstånd.     

Verhaege, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee och Grypdonck (2005) framhäver att i den 

akuta fasen är den närstående inte själv medveten om sina egna behov. Dessa behov kan 

lätt undervärderas av vårdgivaren och det görs inte tillräckliga åtgärder för att möta 

behoven. Sjuksköterskan undervärderar även sin egen roll i att bemöta närståendes 

behov. Det ligger på vårdgivaren att klara av att upptäcka och tillgodose de närståendes 

behov (Verhaege, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee & Grypdonck, 2005).  

Vidare i denna studies resultat beskrev informanterna att de upplevde närstående som 

störande moment, att de fick som det beskrevs, fösa undan dem. Deltagarna berättade att 

de närstående ryckte och slet i dem. Detta upplevde informanterna som väldigt jobbigt. 

Enligt Forslund (2007) kan den närstående hamna i någon form av kris då denne kan 

befinna sig i en situation fylld av rädsla, maktlöshet och oro. Då har 

ambulanssjuksköterskan en viktig roll i omhändertagandet av den närstående. I 

resultatet framkom det att för att klara av att bemöta närstående som är i akut behov av 

stöd och omhändertagande behövs utbildning och kontinuerlig handledning. 

Informanterna i studien beskrev att de fick utbildning gällande medicinsk och teknisk 

utrustning, men att de saknade utbildning och handledning i sitt vardagliga yrkesliv. 

Croona (2003) skriver om vikten av att sjukvårdspersonalen har kunskap om hur viktigt 

det är att värna om den närståendes integritet och behov av trygghet i mötet. 

Hallgrimsdottir (1999) påvisar i sin studie att det saknas utbildning för att möta 

närståendes behov och för att bemötandet skall bli tillfredsställande krävs även träning 

och förberedelse. Enligt Tye (1993) så saknar sjukvårdspersonal tillräcklig träning i att 
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möta och omhänderta en närstående sorg. Tye menar även att personalen är dåligt 

förberedd på att bemöta den närstående. Enligt Axelsson, Zettergren och Axelsson 

(2005) får sjuksköterskan förlita sig på sin intuition i mötet med närstående då det inte 

finns några riktlinjer för hur mötet skall vara.  

Forslund (2007) skriver om hur svår situationen är för de närstående då deras nära har 

drabbat av svår sjukdom. Det kan innebära oerhörd stress, maktlöshet och rädsla. Vidare 

menar Forslund att de är en av de svåraste och mest utmanande uppgifterna som 

sjuksköterskan har i akuta och kaotiska situationer. Armstrong (2006) skriver att 

närstående till patienter som har en sjukdom, oavsett om den är livshotande eller inte, 

uppvisar emotionella reaktioner. Enligt Kirkevold, Ekern, Strømsnes, & Jonsson (2003) 

skall de närståendes behov tillgodoses, de närstående skall även bli bemötta på ett 

förtroendeingivande sätt.  

 

Slutsats 

I denna studie framkom det att sjuksköterskorna saknade utbildning och handledning 

gällande bemötande av personer som har hamnat i någon form av kris. Deltagarna i 

studien beskriver vikten av att trots denna brist kunna möta dessa närstående. Resultatet 

påvisar vilka svåra situationer som ambulanssjuksköterskor kan ställas inför. För att 

kunna skapa en bättre arbetsmiljö och möjliggöra en kompetensutveckling är det 

nödvändigt att arbetsgivaren tar utbildning och handledning gällande bemötande av 

närstående på allvar. 

 

Fortsatt forskning 

För att skapa en bredare förståelse för ämnet krävs en vidare forskning. Det skulle vara 

intressant att se en studie som beskriver hur de närstående till en svårt sjuk patient 

upplever situationen. Hur upplever närstående bemötande av ambulanssjuksköterskor?  
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Bilaga 1. 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

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

vi ett examensarbete på avancerad nivå, där vårt syfte är att belysa hur 

ambulanssjuksköterskors beskriver hur de bemöter närstående till svårt sjuka patienter. 

Vi behöver verksamhetschefens godkännande för att hitta informanter som är 

verksamma inom ambulanssjukvården och är intresserade av att medverka i studien. 

Studien kommer att utgöras av en kvalitativ intervju med 6-8 sjuksköterskor. 

Intervjuerna kommer att utföras under februari-mars 2009. Plats och tidpunkt för 

intervjuer kommer vi överens om tillsammans med informanterna. Tidsåtgången för 

intervjun beräknas till 30-40 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare 

för att sedan skrivas ut ordagrant. Datamaterial som insamlas kommer att behandlas 

konfidentiellt och enbart vi och våran handledare kommer att ta del av intervjuerna. I 

den färdiga studien kommer det inte gå att identifiera någon informant.    

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring.   

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Handledare 

Anders Bremer  

Adjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

E-post: anders.bremer@hb.se 

Tfn 033-435 45 08, 0731-84 00 19 
 

Med varma hälsningar 

 

__________________________ __________________________ 

Patrik Bruze   Fredrik Holmström 

E-post:   E-post:  

Tfn:   Tfn: 

 

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Patrik Bruze och Fredrik 

Holmström genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

                  /       2009 

 

_______________________________ 

 

Verksamhetschef, Ambulansverksamheten 
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