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Sammanfattning    

 

Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt ställer höga krav på 

ambulanssjuksköterskan. Vården sker ofta i en varierande miljö där det kan vara svårt 

att skapa ett bra vårdrum och resurserna är begränsade. Det kan handla om att vårda ett 

barn med luftvägsproblem till att ta hand om en svårt skadad traumapatient och allt där 

emellan. I denna situation måste en korrekt bedömning och behandling ske under 

tidspress för att rädda patientens liv. Samtidigt ska ambulanssjuksköterskan bemöta den 

kritiskt sjuke patienten och dennes närstående på ett professionellt sätt och delge 

information om vad som händer och sker. Syftet var att beskriva 

ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda kritiskt sjuka 

patienter. En kvalitativ intervjustudie bestående av åtta semistrukturerade intervjuer 

med ambulanssjuksköterskor genomfördes i en region i södra Sverige. Fyra av 

intervjuerna genomfördes på en ambulansstation i en större stad och fyra på en station i 

glesbygd. Materialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i 

följande kategorier: Känna trygghet i omhändertagandet, Stress i vårdandet och 

Varierat fokus på patienten. Examensarbetets resultat visade att 

ambulanssjuksköterskorna upplevde vårdandet av kritiskt sjuka patienter som krävande 

och stressande. Det kunde handla om att vara oförberedd inför vad som komma skall, 

att sakna kollegialt stöd, känsla av otillräcklighet samt brist säkerheten under vårdandet. 

Det upplevdes stundtals svårt att ha patienten i fokus, vilket skedde främst när patienten 

uppfattades som kritiskt sjuk. I motsatts till detta fanns tankar kring att försöka ha ett 

professionellt omhändertagande genom att bemöta patienten och närstående på ett lugnt 

och närvarande sätt. Att arbeta med en kompetent kollega lyftes fram som värdefullt. 

Vidare betonades vikten av återkoppling mellan kollegor samt att få kontinuerlig 

utbildning från arbetsgivaren som positivt, dock fanns det delar gällande utbildning som 

kunde förbättras. 
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kvalitativ innehållsanalys 
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INLEDNING 

Dagens ambulanssjukvård innefattar avancerad hälso- och vård vilket ställer stora krav 

hos de som vårdar. Ambulanssjuksköterskan ska kunna hantera högteknologisk 

utrustning och potenta läkemedel samt ha hög kunskapsnivå för att kunna göra korrekta 

bedömningar. Arbetet sker i varierande vårdmiljöer som inte kan förutses utan måste 

hanteras och lösas utifrån gällande förutsättningarna i den aktuella situationen. I mötet 

med en kritiskt sjuk patient krävs snabb bedömning och relevant behandling vilket 

måste ske omgående för att rädda patientens liv. Det ställer stora krav på 

ambulanssjuksköterskan att hantera stress och ensamhet i ofta komplexa situationer för 

att kunna fatta rätt beslut. Ambulanssjuksköterskan måste också kunna möta patienten 

och närstående så att de känner trygghet i situationen. Samtidigt ska bedömningen ske 

utifrån ett helhetstänkande där patientens livsvärld ska mötas. Examensarbetet kan leda 

till ökad förståelse gällande upplevelsen av att vårda en kritiskt sjuk patient samt minska 

patientens lidande och öka patientsäkerheten. 

 

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvård definieras av SOSFS 2009:10 som ”hälso- och sjukvård som utförs 

av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans”. Vårdare inom 

ambulanssjukvård ska kunna hantera ett brett spektrum av situationer, patienter med 

olika tillstånd och i olika åldrar samt kunna vårda i olika miljöer (Suserud 2005; RAS 

2012, s. 4). I dag förekommer avancerad prehospital akutsjukvård, vilket ställer höga 

krav på kompetens, kvalitet och kontinuerligt behov av utbildning för patientsäkerheten 

(Sjölin 2016, s. 29; Lindström, Bohm & Kurland 2015).  

 

Ambulanssjuksköterskans profession 

I Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10) beskrivs det att 

ambulanssjukvården ska ha sjukvårdspersonal med rätt kompetens som behövs för att 

kunna bedriva prehospital vård. Inom ambulanssjukvård arbetar både 

ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor (Suserud 2005). Sjuksköterskorna är antingen 

grundutbildade eller exempelvis vidareutbildade inom anestesi, intensivvård eller 

ambulanssjukvård (Ibid 2005). Att vara sjuksköterska med specialistutbildning mot 

ambulanssjukvård innebär att ha en skyddad yrkesbeteckning och är ett reglerat yrke 

(SFS 2001:319; SFS 2010:659).  Inom ambulanssjukvård finns det krav på att det i varje 

ambulans ska finnas minst en legitimerad sjuksköterska (RAS 2012, s. 4). Detta beror 

på att en hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet ska kunna administrera 

läkemedel enligt författningen om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård 

(SOSFS 2000:1). Enligt SOSFS 2009:10 har hälso- och sjukvårdspersonal i ambulansen 

normalt den högsta kompetensen inom prehospital akutsjukvård. Enligt 

kompetensbeskrivningen (RAS 2012, s. 4) ska kompetensen hos en specialistutbildad 

ambulanssjuksköterska omfatta vård av patienter med akuta vårdbehov, för att kunna 

göra snabba bedömningar och prioritera vårdåtgärder under livshotande tillstånd.  



 2 

Uppdragsnivåer  

Vid behov av ambulans så ringer patient/närstående/vittne larmcentralen. Larmcentralen 

gör i sin tur bedömning av prioritet för uppdraget, larmoperatören har hjälp av ett 

medicinskt index och prioriteringen görs utifrån symtom/händelse. Prioriteringsgraden 

styr hur snabbt ambulanspersonalen ska nå patienten.  

 

Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) anger i Sverige för vilka prioriteringsgrader som ska 

finnas för alarmeringssjukvård:  

• Prio 1 - Akuta livshotande symtom eller olycksfall.  

• Prio 2 - Akuta men inte livshotande symtom.  

• Prio 3 - Övriga uppdrag med vård- eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte 

bedöms påverka en patients tillstånd.  

 

Vid vissa Prio 1 larm kan SOS larma ut anestesipersonal, helikopter, läkarbil och/eller 

två ambulanser initialt (SOS alarm 2019). Dessa riktlinjer skiljer sig i landet.  

 

Bedömning av en kritisk sjuk patient 

När ambulanssjuksköterskan möter patienten görs en bedömning av dennes tillstånd 

utifrån anamnes, symtom, vitala parametrar och ambulanspersonalens 

erfarenhet/kunskap vilket är en central process (Sjölin, Lindström, Hult, Ringsted & 

Kurland 2014). Ambulanssjuksköterskan måste kunna upptäcka symtom och tecken på 

ohälsa, främja välbefinnande och lindra lidande hos patienter i alla åldrar vilket kräver 

en bred kompetens (RAS 2012, ss. 3-4). Ambulanssjuksköterskan ska därutöver 

använda sig av ett systematiskt och reflekterande omhändertagande, vilket sker via en 

strukturerad bedömning och ett vårdande omhändertagande. Vid livshotande tillstånd 

ska detta ske omgående (ibid 2012, s. 6). Detta sker enligt patientlagen (SFS 2014:821) 

där en patient snarast ska få en bedömning av sitt hälsotillstånd.  

 

Standardiserade beslutssystem- och triageringssystem 

Till sin hjälp har ambulanssjuksköterskan ofta ett triagesystem för att bedöma och 

bestämma vårdnivån för patienten samt olika behandlingsriktlinjer. Utifrån detta system 

görs en plan för behandling och prioriteringsgrad för intransporten till mottagande 

enhet. Ett av triagesystemen som används i Sverige är RETTS-triage som står för Rapid 

Emergency Triage and Treatment System (tidigare kallad METTS) och är ett 

standardiserat beslutsystem för att kunna identifiera kritiskt sjuka patienter (Widgren & 

Jurak 2011). RETTS är ett verktyg för att bedöma hur patient mår, hur snabbt patienten 

måste träffa läkaren och få behandling. Enligt RETTS representerar färgen röd (den 

mest kritiskt sjuka gruppen) eller högsta prioriteringen om patienten har någon eller 

några av följande avvikande vitalparametrar: Andningsfrekvens över 30 eller under åtta, 

puls över 130 (RR) eller >160 (OR), syresättning under 90 % med syrgas eller ofri 

luftväg, systoliskt blodtryck under 90, neurologiska bortfall eller en RLS över tre, eller 

GCS under 12. Patienten kan också klassificeras röd enligt sina symtom, de listas under 

ESS (Emergency Signs and Symtoms), ambulanssjuksköterskans kunskap/erfarenhet är 

den tredje bedömningsfaktorn som kan göra patienten röd (Ibid 2011). 
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När det gäller trauma följs nationella traumakriterierna (LÖF 2017, s.5). Patienten blir 

rödprioriterad antingen på att vitalparametrarna avviker enligt RETTS röda parametrar 

eller att följande kriterier uppfylls: penetrerande skada på huvud, hals eller bål, minst 

två frakturer på långa rörben, instabilt bäcken, amputation ovan hand eller fot, trauma 

med rökskada eller brännskada över 18 %, trauma med drunkningstillbud eller 

nedkylning, instabil bröstkorg eller ryggskada med neurologisk påverkan (ibid 2017, 

s.5). Kritiskt sjuk patient definieras i detta arbete som en patient med röd prioritet där 

akut hot om livet finns bedömt av ambulanssjuksköterskan. 

 

Den vårdvetenskapliga bedömningen 

I den vårdande relationen där patient och personal möts kan en annan dimension skapas 

i bedömningen än i den medicinska bedömningen (Holmberg & Fagerberg 2010). Det 

krävs också subjektiv data vilket kan bidra till säkrare bedömningar och att patienten 

inte reduceras till sina symtom eller blir objektifierad (Wireklint Sundström 2005, 

ss.122-23; Holmberg & Fagerberg 2010; Ahl & Nystrom 2012). I RETTS önskas hög 

träffsäkerhet i bedömningen av akut sjuka patienter, där den objektiva bilden dominerar 

med vitalparametrar medan patientens berättelse får en mindre betydelse (Göransson, 

Eldh & Jansson 2008). I denna vård har teknologin en självklar del men det viktigaste 

verktyget är användaren enligt Almerud, Alapack, Fridlund och Ekebergh (2008)  

Vårdaren kommer nära via att tala och lyssna. Medicin, vårdande och teknologi får inte 

spelas ut mot varandra utan de måste integreras (Ibid 2008). I den vårdande 

bedömningen möts förhoppningsvis patient och vårdare i ett vårdande möte där samtal 

och närvaro är viktiga bitar för att kunna få ett helhetsperspektiv samt lindra lidande och 

främja hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 202; Holmberg, Wahlberg, Fagerberg & 

Forslund 2015). Det kräver även öppenhet och följsamhet alltså att vårdaren försöker se, 

lyssna, känna, tänka, förstå patientens perspektiv och använder sin professionella 

kunskap (Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). 

 

Att möta en kritiskt sjuk patient 

Patientens upplevelse 

Prehospital akutsjukvård är mer än bara medicinsk vård, det innefattar också ett 

vårdvetenskapligt perspektiv där patientens livsvärld bör vara i centrum i den vårdande 

bedömningen (Wireklint Sundström 2005; Holmberg & Fagerberg 2010). Oavsett ålder 

så innebär det att bli akut sjuk och behöva ambulanssjukvård att individen drabbas av 

kontrollförlust, utsatthet och befinner sig i en beroendeställning till ambulanspersonalen 

(Suserud 2005; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008). Patienten blir sårbar av till 

exempel fysisk smärta, rädsla och chock på grund av händelsen (Bremer 2015, ss. 29-

49; Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008). Att ha problem med till exempel andningen, 

ont i bröstet eller smärta skapar ofta kraftig stress och ångest (Fournier 2014). Förutom 

sjukdomslidande, kan ett vårdlidande ske om inte patientens behov uppmärksammas 

enligt Eriksson (2018, ss. 384-400). Detta gäller även medvetslösa som är ännu mer 

utsatta och inte kan delta i vården samt förlorar känsla och sammanhang. En livshotande 

händelse kan leda till en förändring i sin livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-

147).  
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Vårdarens ansvar i mötet 

Vårdrelationen är central i vårdandet och kan öka eller minska patientens välmående 

(Dahlberg & Segesten 2010, s.127-128; Halldorsdottir 2008). I mötet mellan vårdare 

och patient är det vårdaren som ansvarar för relationen och att kunna möta patientens 

behov (Dahlberg & Segesten 2010, s. 200; Berg, Skott & Danielson 2007). I arbetet runt 

patienten ska dennes livsvärld försöka synliggöras och mötas, alltså deras upplevelse av 

situationen och behov kan skapa ett tryggt vårdande möte (Arman & Rehnsfeldt 2007). 

Känslan av trygghet och lugn är speciellt viktig i akuta situationer och kan skapas via ett 

kontrollerat och organiserat arbetssätt (Bruce, Suserud & Dahlberg 2003; Holmberg et 

al. 2015; Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). Detta kräver också i sin tur att ett 

öppet och följsamt förhållningssätt behövs för att kunna se helheten (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 184) samt att ambulanssjuksköterskan är trygg och kompetent i mötet, 

vilket också kan påverka patientsäkerheten (Suserud 2005). Det gäller att tänka på detta 

även i en stressad situation, då det kan vara lätt att enbart fokusera på det medicinska 

(Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). Även om patienten är kritiskt sjuk ska ett 

vårdande möte försöka nås men anpassas till situationen, exempelvis via en icke verbal 

kommunikation, vara nära och kunna beröra vilket kan förmedla trygghet och 

delaktighet i den akuta situationen (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008). Detta 

bekräftas av Wireklint Sundström (2005, s. 109-110) där det betonas om vikten av en 

snabb bedömning av patientens tillstånd men också att möta patientens lidande och 

avleda. Det krävs mycket kunskap och kompetens så att de medicinska kraven och det 

vårdvetenskapliga perspektivet möts i mötet med den som är kritiskt sjuk (Bruce, 

Suserud & Dahlberg 2003; Nieminen, Mannevaara och Fagerström 2011). Om vården 

utgår från ett livsvärldsperspektiv som grund skapas en vård med patienten i fokus 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-147). 

 

Faktorer som påverkar vårdandet 

Vårdrummet  

I den prehospitala verksamheten kan miljön där vårdandet sker inte förutses eller 

planeras (Bremer & Wireklint Sundström 2014, ss. 25-26; Wireklint Sundström & 

Dahlberg 2012). Samtidigt är det i vårdrummet som akutsjukvård och existentiellt stöd 

ska kunna ges (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh 2008). Skapandet av ett bra vårdrum är 

av vikt både för ambulanssjuksköterskan och för patienten. Ett bra vårdrum skapar 

förutsättning för en bra vårdrelation och ett effektivt omhändertagande av den kritiskt 

sjuke patienten. För att skapa detta krävs bra belysning, arbetsställning och att det finns 

plats att arbeta från två olika håll samt ha utrustningen placerad på lämpligt sätt (Aasa & 

Wiitawaara 2016) Vårdrummet bör vara avskilt så att patientens integritet skyddas men 

också så pass öppet att närstående kan delta om patienten vill det och att information 

från närstående kan inhämtas. Hot och våld eller annan ogynnsam miljö som 

exempelvis mörker, kyla och trafikerade vägar är också viktiga att beakta för att kunna 

skapa ett säkert vårdrum (Andersson Hagiwara & Wireklint Sundström, 2009; Petzäll, 

Tällberg, Lundin & Suserud 2010).  
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Erfarenheter av vårdandet 

Ambulanssjuksköterskor upplevde själva att yrkeserfarenhet var viktigt inom 

ambulanssjukvård enligt Gunnarsson och Warrèn Stomberg (2009). Deras förmåga att 

fatta korrekta beslut ökade med antalet yrkesverksamma år. Det påverkade deras 

förmåga att fatta adekvata beslut i jämförelse med sjuksköterskor som var nya inom 

yrket (ibid 2009). Även Wireklint Sundström (2005, s.126) betonar vikten av 

yrkeserfarenhet och dess betydelse för att bedöma och ge optimal vård inom den 

prehospitala vården. Även Abelsson och Lindwall (2012) studie visade på vikten av 

erfarenhet, till exempel tidigare erfarenhet av arbete på sjukhus men också vikten av 

formell kompetens från specialistsjuksköterskeprogrammet inom ambulanssjukvård. 

Det kan öka flexibiliteten i bedömningen, minska tunnelseende och bidra till ett mer 

reflektivt förhållningssätt (ibid 2012).  

 

Svårigheter kopplat till kulturella aspekter  

Tuohy, McCarthy, Cassidy och Graham (2008) menar att kulturella skillnader påverkar 

arbetet, språkbarriärer och uppfattningar om människor med annan kulturell bakgrund, 

vilket kan påverka sjuksköterskans yrkesutövning. Hultsjö och Hjelm (2005) visade att 

personal från både den somatiska och den psykiska akutsjukvården upplevde problem i 

omhändertagandet av patienter med annat språk där bl.a. kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patient kunde leda till missuppfattningar, risk att missa diagnosen och 

fel i behandling. Det kan leda till ett vårdlidande och sjukdomslidande enligt Eriksson 

(2018, ss. 384-400). När språket utgör ett hinder mellan sjuksköterskan och patienten 

mynnar det ofta ut i en otillräcklig information och en dålig kvalitet på vården. Detta är 

en problematisk situation då dessa patienter kanske redan upplever sig sårbara och 

oroliga över den sjukdom de har Jirwe, Gerrish och Emami (2010). Det är inte bara det 

verbala språket utan även kroppsspråk och ansiktsuttryck som kan skilja sig (Hultsjö & 

Hjelm, 2005). Existentiell bekräftelse där bland annat enkla saker som att finnas vid 

patientens sida och beröring, exempelvis hålla handen är viktiga inslag i vården 

(Elmqvist, Frilund & Ekenbergh 2008).  

 

Jirwe, Momeni och Emami (2014, ss. 341-357) menar att kulturkompetens inte handlar 

om att inneha den rätta kompetensen av att vårda patienter med utländsk bakgrund, utan 

istället ha fokus på att kunna vårda alla patienter. Kulturkompetens beskrivs som 

förmågan att kunna förstå sig själv och andra utifrån en kulturell kontext.  

 

Etiska svårigheter 

Den etiska vårdande kompetensen innebär ett stort ansvar gällande flexibilitet i 

beslutsfattandet vilket omfattar både den medicinska vården till patienten och omsorg 

för familjemedlemmar. Detta kräver i sin tur öppenhet, reflektion och närvaro. Om 

vårdaren istället brister i sin bedömningsprocess ökar risken att fatta felaktiga beslut 

vilket kan bidra till känslor av otillräcklighet. Dessutom riskeras familjens behov att 

missas. Brist på empati i vårdandet kan skapa svårighet att se individuella behov vilket 

kan skapa ytterligare lidande. Om dessutom oärlighet och falska hopp ges riskeras 

vårdrelationen att inte nås (Bremer, Dahlberg & Sandman 2012). Det kräver även ett 
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etiskt förhållningssätt i vård i offentlig miljö och försöka skapa ett vårdrum för att 

skydda patientens integritet i det akuta skedet (RAS 2012, s. 7). 

  

Behovet av etiska reflektioner i arbetet är stort då ambulansorganisationen bedriver 

akutsjukvård prehospitalt. Sandman och Nordmark (2006) visade på etiska konflikter 

som ambulanspersonal har upplevt i det prehospitala mötet med patienten, till exempel 

kan det innefatta professionella ideal, den professionella rollen och självbilden samt 

organisatoriska strukturer och resurser (ibid 2006). Ambulanssjuksköterskor oroar sig 

för att deras handling inte ska vara rätt, att vårda barn skapar stark oro. 

Sjuksköterskorna känner att oron förändras genom åren och känner ökad trygghet när 

förstärkning kallas in (Svensson & Fridlund 2008). En annan etisk konflikt som kan 

upplevas i omhändertagandet av den kritiskt sjuke patienten är resursbrist i förhållande 

till att kunna vårda på det mest optimala sättet enligt vårdarens professionella ideal 

(Sandman & Nordmark 2006). Detta grundar sig i att etiska dilemman hos den kritiskt 

sjuke patienten måste hanteras under tidspress (Elmqvist 2011). 

 

Patientsäkerhet 

De ovan nämnda faktorerna vårdrum, erfarenheter av vårdandet, svårigheter kopplat till 

kulturella aspekter och etiska svårigheter är alla kopplade till patientsäkerhet vilket 

handlar om att förhindra vårdskada enligt Socialstyrelsen (2017, s.25). Med vårdskada 

menas att en patient drabbas av kroppslig eller psykisk skada, lidande, sjukdom eller 

avlider som hade kunnat förhindras om rätt åtgärder hade gjorts (Ibid 2017). Risken för  

vårdskador ökar när befintliga rutiner inte följs eller när riktlinjer saknas (SFS 

2010:659). Vårdskador är vanligt förekommande, cirka var tionde patient drabbas av 

skada i samband med vård (Ödegård 2013, s. 15). Bigham et al. (2012) hittade olika hot 

mot patientsäkerheten i den prehospitala vården, där de största var kliniskt omdöme, 

beslutsfattande och kommunikation. Price, Bendall, Pattersson och Middleton (2012) 

påvisade att fel som har begåtts under bedömningsprocessen är det största hotet mot 

patientsäkerheten, alltså i den kognitiva processen. Det stryks av även av Andersson 

Hagiwara et al. (2016). Wiklund (2003, s.190) påpekar risken med att vi varseblir ”det 

vi vill se” (Ibid s. 190), vilket understryker vikten av att datainsamlingen sker med 

öppenhet för patientens värld. Wiklund (2003, s.190) betonar vikten av att vårdaren 

ständigt ifrågasätter rimligheten i sin intuition, och menar att detta görs bäst genom att 

vårdaren söker ytterligare information för att bekräfta eller förneka intrycken. Sedan är 

vikten av den vårdande miljön och vårdandet i sig viktigt (Dahlberg & Segesten 2010, 

s.122). Om ambulanspersonalen känner sig utsatt i mötet med patienten på grund av hot 

eller otrygghet i sin arbetssituation kan det påverka patientsäkerheten till exempel i form 

av medicinska misstag. För korrekta bedömningar krävs ett öppet förhållningssätt och 

etiskt patientperspektiv (Ibid 2010, s.122). Även standardiserade verktyg och 

checklistor (Riesenberg & Cunningham 2010) samt interventioner som 

utbildningsinsatser, beslutsstöd, bättre utrustning, schema, utveckling av 

feedbacksystem och arbeta för att förbättra patientsäkerhetskulturen behövs (Andersson 

Hagiwara et al. 2016).  

 

Genom att identifiera risker, barriärer och förluster kan vårdskada undvikas, till 

exempel kan uppenbara risker synliggöras och utefter det kan till exempel riktlinjer eller 

olika arbetssätt utarbetas för att minska risken för patientrelaterade skador (Riesenberg 
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& Cunningham 2010). Det är alltså både arbetsförhållandena och organisationen som är 

av betydelse för patientsäkerheten. Sjuksköterskans utbildningsnivå påverkar också 

patientsäkerheten (Clarke & Aiken 2006).  

 

Teoretisk referensram 

För att kunna ge god vård och skapa trygghet i det prehospitala mötet behöver 

ambulanssjuksköterskan både medicinsk kompetens och vårdvetenskaplig kompetens 

(Nyström & Herliz 2016, ss. 17-20; Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). 

Vårdvetenskap kännetecknas av helhetssyn på patienten som kan nås genom en 

individanpassad syn på människan i det prehospitala arbetet (ibid 2011). I det 

vårdvetenskapliga perspektivet ska sjuksköterskan försöka förstå hur hälsa, lidande, 

sjukdom och vårdande erfars av patienten genom att försöka känna in patientens 

livsvärld (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnsfeldt 2015; Dahlberg & 

Segesten 2010, s.122). Med begreppet livsvärld avses världen så som den erfars av den 

enskilde. Livsvärlden är unik och högst personlig för var och en men delas med andra i 

olika grad. Patientens livsvärld kan förändras vid akut sjukdom enligt Nyström och 

Herliz (2016). Det kräver att vårdaren har adekvat kunskap, förmåga att se den enskilda 

individen och en öppenhet för att se hur patienten uppfattar sin hälsa samt att vara sjuk 

för att kunna fatta säkrare beslut(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128; Wireklint 

Sundström & Dahlberg 2011).  

 

Om en vårdrelation inte uppstår så sker heller inget verkligt vårdande möte. Ett lidande 

kan därmed uppstå (Dahlberg et al. 2003, s. 32). Begreppet patient betyder den lidande 

(Eriksson 2018, ss. 384-400). Eriksson (2018, ss. 384-400) beskriver vidare att lidandet 

kan delas in i tre kategorier: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Vårdlidandet kan orsakas av att patienten inte blir sedd eller inte blir tagen på allvar 

vilket kan bero på avsaknad av reflektion och brist på kunskap. Om patientens lidande 

inte identifieras kan patienten inte heller ta del i vårdandet eller i sin hälsoprocess. Att 

förebygga och lindra lidande för patienten är sjuksköterskans uppgift. Det innebär att 

kunna identifiera omvårdnadsbehov och bekräfta patienten (Eriksson 2018, ss. 384-

400). Första mötet med vården sker ofta med just ambulanspersonal och det mötet kan 

både skada och göra nytta inför den fortsatta vården (Togher,  O’Cathain, Phung, Turner  

& Niroshan Siriwardena 2014; Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). Om 

ambulanspersonalen ger ett professionellt omhändertagande och en tydlig 

kommunikation kan det bidra till att patienterna känner sig trygga och deras mående 

förbättras. Det kan ske via en individanpassad vård enligt Dahlberg och Segesten (2010, 

s.128) som utgår från och anpassas efter patientens situation och livsvärld.  

 

Det kan ske via att skapa en vårdrelation som innefattar ett professionellt engagemang 

där patienten är i fokus (Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). Det första möte med 

patienten är centralt och där bemötandet har stor betydelse då det kan spela in i 

framtiden för patienten (Dahlberg et al. 2003, s. 46).  Det vårdande möten innebär att bli 

sedd och bekräftad av sjuksköterskan (Ekebergh 2015, ss. 122-123). Att ta patienten på 

allvar minskar osäkerheten och patienten blir mer delaktig i vården (Rantala, Ekvall & 

Forsberg 2015). Wireklint Sundström och Dahlberg (2011) belyser vikten av gott 

omhändertagande och förståelse påverkar vårdrelationen samt patientsäkerheten ökar 
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när vårdpersonalen kan inta ett livsvärldsperspektiv och öppet förhållningssätt i 

bedömningen. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vårdandet av en kritisk sjuk patient prehospitalt förutsätter ett helhetsperspektiv i en 

miljö som varierar och där resurserna är begränsade. Faktorer som kan påverka 

vårdandet är kultur, etik, vårdrummet och ambulanssjuksköterskans erfarenhet. Alla 

dessa faktorer har betydelse för ett korrekt omhändertagande av den kritiskt sjuka 

patienten och är förutsättningar för att skapa en bra vårdrelation och minska lidandet. 

Till detta tillkommer att vårdandet omfattar allt från att vårda barn med till vuxna med 

alla tänkbara skador och allt däremellan. I denna kontext ska ambulanssjuksköterskan 

hantera utmaningar som att skapa trygghet och bevara lugnet hos patienten, närstående 

och hos sig själv. Sammanfattningsvis innebär det höga förväntningar på 

ambulanssjuksköterskan när det gäller att fatta rätt beslut och ge rätt medicinsk 

behandling till den kritiskt sjuka patienten samtidigt som lugn och trygghet skall skapas. 

Kraven kan leda till att ambulanssjuksköterskan upplever hög stressnivå, ensamhet och 

otillräcklighet. Med detta examensarbete vill författarna skapa ökad förståelse om vård 

och vårdande av kritiskt sjuka patienter utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 

vårda kritiskt sjuka patienter.  

 

 

METOD 

Ansats 

För att kunna beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda kritiskt sjuka 

patienter har en kvalitativ ansats valts (Polit & Beck 2010, s. 260). Valet gjordes då 

författarna var intresserade av deltagarnas upplevelser (känner, tänker om, förhåller sig), 

alltså berättelser utifrån deras livsvärld i förhållande till vårdandet av en kritiskt sjuk 

patient (Dahlberg 2014, ss. 53-54; Polit & Beck 2012, s. 53). Livsvärlden fokuserar på 

varje persons unika sätt att uppleva sig själv och sin situation men även sammanhanget 

personen befinner sig i (ibid 2014, ss. 60-67). För att kunna fånga detta genomfördes en 

intervjustudie utifrån en induktiv ansats. I hela arbetet krävdes en medvetenhet om 

förförståelsen av fenomenet (Dahlberg 2014, s. 70). En kontinuerlig diskussion har 

pågått mellan författarna under examensarbetet för att medvetandegöra den egna 

förförståelsen. 

 

Deltagare  

Forskningsfrågan styr examensarbetets urval (Danielson 2012, ss. 164-165). Deltagarna 

valdes utifrån förutbestämda kriterier, exempelvis kunskap och erfarenhet kring det som 

skulle studeras. Det innebar att det redan fanns tankar kring den levda upplevelsen och 
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då kan antalet deltagare vara mindre enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 156-157), 

vilket kallas ett ”ändamålsenligt urval” (Polit & Beck 2010, s. 319). Examensarbetet var 

också tidsbegränsat vilket styrde de yttre ramarna i detta fall (Dahlberg 2014, s. 23). 

Examensarbetet innefattade individuella intervjuer med åtta specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor. Inklusionskriterier för deltagande var legitimerad 

sjuksköterska med vidareutbildning inom ambulanssjukvård och minst två års 

erfarenhet av bedömning och omhändertagande av kritiskt sjuka patienter inom 

ambulanssjukvård. Dessa val gjordes då det var ambulanssjuksköterskornas upplevelser 

som var fokus i examensarbetet. Att två års erfarenhet valdes beror på att de ska haft 

möjlighet att ha vårdat flertalet kritiskt sjuka patienter. Spridningen i antalet 

yrkesverksamma år var mellan tre till 26 år. När det gällde ålder hade författarna inga 

specifika önskemål men fördelning av kön blev fyra kvinnor och fyra män. 

Ambulanssjuksköterskor tillfrågades från en region i södra Sverige, vilka var bekanta 

med författarna. Fyra intervjuer genomfördes i en mindre stad i glesbygden och fyra 

från en medelstor stad i en region i södra Sverige. Detta för att få en så heterogen, alltså 

bred och variationsrik beskrivning av fenomenet som möjligt (Polit & Beck 2010, s. 

320).  

 

Datainsamling 

Examensarbetet innefattade individuella intervjuer med åtta specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor. Kontakt togs via E-post (Bilaga 1) med verksamhetschefen för 

ambulansorganisationen för regionen angående att erhåll tillstånd att genomföra 

examensarbetet i regionen. Detta är ett krav för att få bedriva forskning i en verksamhet 

(Kjellström 2012, ss. 82-84). När tillstånd hade givits kontaktades deltagarna. Utifrån 

inklusionskriterierna skickades E-post till de ambulanssjuksköterskor som uppfyllde 

dessa krav. Initialt erhölls nio svar med ambulanssjuksköterskor som ville delta, en av 

dessa tackade senare nej. E-post innehöll information om examensarbetet och dess syfte 

samt att deltagandet var frivilligt och ej bindande (Bilaga 2). Innan intervjun startades 

fick deltagarna muntlig information angående frivillighet och de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst. Sedan fick de skriva under ett samtyckesformulär. 

Intervjuerna genomfördes på två ambulansstationer i en region i södra Sverige på en 

lämplig plats, som valdes i samråd med deltagarna enligt Danielsson (2012, s. 170), för 

att få en trygg och lugn miljö för deltagarna. Intervjuerna tog plats antingen före eller 

efter ordinarie arbetspass för att minimera störningar under intervjun.  

 

En intervjuguide skapades som bestod av semistrukturerad frågor (Bilaga 3). Detta 

valdes på grund av att det är den levda erfarenheten som vill nås om vårdandet av en 

kritisk sjuk patient, det vill säga frågorna belyste ämnet men gav möjlighet till öppna 

svar. Det var en större fråga och sedan följdes denna upp med kompletterande frågor 

under intervjun (bilaga 3). Introduktionsfråga; Kan du berätta, så detaljerat som möjligt 

när du vårdade en kritisk sjuk patient? Exempel på kompletterande frågor var; kan du 

berätta mer, hur kände du då?. Intervjuerna spelades in, tog cirka 30-40 minuter och 

transkriberades, där även ljud och gester tas med för att få ett helhetsintryck över 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 228). För att undvika felkällor under 

transkriberingen beskrivs vikten av att forskarna själva skriver ut sina intervjuer och 

betonar vikten av att använda en tekniskt bra bandspelare (Ibid 2014, ss. 218-221). Allt 

intervjumaterial som spelades in behandlades konfidentiellt och förvarades inlåst, så 
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även det transkriberade materialet. Allt material förstörs när examensarbetet är 

examinerat och godkänt (Polit & Beck 2010, s .127). Den första intervjun som gjordes 

var en pilotintervju, frågeformuläret testades och granskades för att se så att frågorna 

svarade an på syftet (Danielsson 2012, s. 169). Pilotintervjun kan ge mycket 

information och chans att förbättra intervjustudiens kvalitet genom att utvärdera 

intervjuguiden och tidsramen för datainsamlingen (Ibid 2012, s.169). Enbart små 

justeringar gjordes efter pilotintervjun. Båda författarna var med vid alla intervjuer.  

 

Dataanalys 

I examensarbetet har en induktiv kvalitativ innehållsanalys på latent nivå genomförts 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 219-222) beskrivning. Kvalitativ 

innehållsanalys används för att bearbeta och tolka datamaterial utifrån skillnader och 

likheter, alltså variationer. Innehållsanalysen gav en struktur hur arbetet stegvis har skett 

med de transkriberade intervjuerna. Det första steget var att det insamlade materialet 

lästes igenom flertalet gånger för att få en större förståelse för innehållet s,amt försöka 

få en helhetsförståelse. Det andra steget innebar att identifiera meningsbärande enheter, 

det kan vara ord eller flera meningar som svarar på syfte som lyfts ur. Dessa 

kondenserades sedan, vilket innebar att de tidigare uttagna meningsbärande enheterna 

förkortades utan att det väsentliga togs bort. Nästa steg innebar att försöka skapa koder 

alltså enstaka ord som förtydligade vad de kondenserade meningsenheterna innehöll. 

Efter detta så granskades alla koderna, de klipptes ut och sorterades efter vilka som 

innehöll liknande innehåll, dessa bildade underkategorier. Underkategorierna innehåller 

alltså det karaktäristiska för de koder som samlades in i respektive underkategori. När 

detta var gjort skulle kategorier identifieras av de skapade underkategorierna, där 

underkategorier med liknande betydelse bildade kategorier vilka svarade på syftet. 

Exempel på analysprocessen se (tabell 1). Inget tema uppnåddes i analysen. 

 

 
Tabell 1 . Analyssteg 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Koder Underkategorier Kategorier 

Herregud, Barn 

HLR övar man bara 

en gång per år. Man 

blir ju jätte osäker. 

Jag började titta på 

behandlingsriktlinje

r 

Barn HLR, det är 

man osäker på. 

Sjuka barn 

väcker oro 

Att vara oförbered 

och osäker 

Stress i vårdandet 

Känner man sig ofta 

otillräcklig för man 

hinner inte fokusera 

på patienten. Man 

försöker och när 

man själv är 

stressad är det lätt 

att prata mer i 

sjukdomstermer, så 

tänker jag att de inte 

förstår  

Är lätt att prata 

mer i 

sjukdomstermer så 

patienten inte 

förstår 

Enbart fokus på 

det medicinska 

Risk för 

objektifiering av 

patienten 

 

Varierat fokus på 

patienten 

Vi var i alla fall Begärde narkos ut Be om hjälp Få assistans  Känna trygghet i 
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först på plats… på 

vägen ut drog vi 

faktiskt narkos ut… 

men de var redan 

larmade för att det 

var så många 

drabbade, det visste 

inte vi, fick inte 

besked om det 

förrän, vi ringde på 

vägen ut till SOS 

för att begära narkos 

ut, 

från SOS men de 

var redan på väg 

ut… 

omhändertagandet 

 

 

Etiska övervägande 

Under hela processen med examensarbetet har Helsingforsdeklarationens etiska 

aspekter genomsyrat arbetet (World Medical Association u.å.). Arbetet ska behandla 

väsentliga frågor, ha god vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt enligt 

deklarationen men också enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460). I deklarationen 

finns också beskrivet att ett risk-nyttoförhållande ska övervägas mellan deltagarnas 

bästa och samhällets forskningsbehov. Det krävde kontinuerliga överväganden av risker 

som kunde orsaka skador eller kränkningar av deltagarna (Vetenskapsrådet 2017, s. 24). 

Vetenskapsrådet beskriver de fyra forskningsetiska principer, vilka är samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet u.å). 

Dessa har följts i examensarbetet enligt följande. Innan datainsamlingen ägde rum fick 

deltagarna ge sitt samtycke, både muntligt och skriftligt (SFS 2003:460). Dessutom 

informerades det om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan att utsättas för påverkan, påtryckningar eller förklara sig på något 

sätt. Detta enligt informationskravet och samtyckeskravet (Polit & Beck, 2010, s .127). 

När det gäller konfidentialitetskravet ska deltagarnas identitet skyddas. I examensarbetet 

har detta beaktats via att information inte skulle gå att spåra från en deltagare till en 

specifik händelse, arbetsplats eller till namn utan all data avidentifieras. Materialet 

skyddas också från att obehöriga (Ibid 2010, ss. 129-130). Detta följer också 

dataskyddsförordningen (SFS 2018:218). All information som insamlades via 

intervjuerna får bara användas till studiens ändamål enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet uå). Deltagarna fick också information om att examensarbetet enbart 

kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 

 

Ingen prövning via en etisk nämnd krävs, dock fick alla deltagare ett samtyckesformulär 

och informationsbrev inför intervjun. Detta beskrivs också i etikprövningslagen (SFS 

2003:460). Etikprövning krävs ej heller då examensarbetet ej berör känsliga 

personuppgifter eller innebär fysiska ingrepp på deltagarna. Dock behövs en etisk 

reflektion både genom att följa de ovan nämnda fyra kraven men också att författarna 

kontinuerligt har en etisk diskussion under arbetes gång (Vetenskapsrådet 2017, s. 15).  

 

World Medical Association (u.å.) har publicerat rekommendationer angående god 

forskningssed. Det innefattade att författarna öppet och tydligt har redovisat hur studien 

genomförts men också att deltagarna var välinformerade (ibid 2012). Deltagarna i 
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examensarbetet var aktiva inom yrket och insatta i ämnet, de var alltså ingen utsatt 

grupp, minderåriga eller i beroendeställning till författarna (etikprövningslagen SFS 

2003:460). När intervjuer används kan frågor väcka djupare tankar och känslor om 

obehagliga eller inte bearbetade händelser (Kjellström 2012, ss. 85-86). Författarna i 

examensarbetet ansvarade för att varje deltagare fick tid att reflektera efter varje intervju 

om något obehag hade uppstått efter att de hade berättat om sina upplevelser (Polit & 

Beck 2010, s. 130), till exempel misslyckande som har skett i en vårdsituation och på så 

sätt uppmärksamma detta. Med kvalitativa metoder finns också en närhet till deltagarna 

och därmed en risk för påverkan (Kjellström 2012, s. 85), dels finns en maktposition 

som intervjuaren har och deltagarna kan kännas tvingad att delta, kan uppleva 

intervjuareffekten och anpassa sina svar, vilket blir både ett metod- och etikproblem 

(Ibid 2012, s. 85). Författarna hade ett ansvar att skapa en miljö under intervjun så att 

deltagarna kände sig trygga och fria att prata om sina upplevelser (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 33) men även i att respektera deltagarnas integritet (SFS 2003:460). I 

examensarbetet fanns heller inget vinstmotiv utan en strävan mot öppenhet i såväl 

metod samt de resultat som framkom (Vetenskapsrådet 2017, s. 24). 

 

 

RESULTAT 

När analysen var genomförd hade tre huvudkategorier och tio underkategorier skapats. 

Dessa redovisas i (Tabell 2). Citat finns i resultatet för att synliggöra och förtydliga 

resultatet. 

 
Tabell 2. Resultat av kategorier och underkategorier 

Känna trygghet i 

omhändertagandet 

Stress i vårdandet  Varierat fokus på patienten 

 

Inneha kunskap och erfarenhet Att vara oförberedd och osäker 

 

Risk för objektifiering av 

patienten 

 

Få assistans  Känna rädsla inför 

säkerhetsrisker 

 

Försöka återfå patientfokus 

Kunna samarbeta Sakna kollegialt stöd 

 

 

Behöva stöd Känna otillräcklighet 

 

 

 

 

Känna trygghet i omhändertagandet 

För att uppleva trygghet i vårdandet av den kritiskt sjuka patienten krävdes kunskap och 

erfarenhet samt en kontinuerlig utveckling av dessa. Det var även viktigt att få assistans 

under omhändertagandet och ha ett bra samarbete mellan både kollegorna och olika 

instanser men också att kunna bearbeta sina upplevelser för att kunna ge ett bra 

omhändertagande nästa gång. 

 

Kategorin innehåller följande underkategorier: Inneha kunskap och erfarenhet, Få 

assistans, Kunna samarbeta och Behöva stöd. 

 



 13 

Inneha kunskap och erfarenhet 

Att möta kritiskt sjuka patienter upplevdes som krävande. De som hade färre år inom 

ambulanssjukvård upplevde det svårare på grund av bristande erfarenhet, även om de 

tidigare hade arbetat inom andra verksamheter inom vården. Brister i kunskap och 

rutiner kopplat till ambulanssjukvård gjorde det svårare att vårda den kritiskt sjuke 

patienten. Det fanns en uttalad rädsla att missa något i sitt omhändertagande, både 

gällande de medicinska besluten och omvårdnaden kring patienten. För att 

överhuvudtaget klara av situationen så betonades vikten av att arbeta med en erfaren 

och trygg kollega under hela vårdförloppet. Vikten av specialistutbildningen till 

ambulanssjuksköterska betonades också som en bra grund att ha med sig i 

omhändertagandet kring den kritiskt sjuka patienten.  

 

Utbildning i vård av barn, ofri luftväg, utrustning och i bedömning sågs som viktigt för 

att kunna vårda utifrån de krav som ställs för att klara den medicinska bedömningen och 

kunna möta patienten. En önskan att få mer utbildning från arbetsgivaren fanns i form 

av fler återkommande utbildningar, både regions övergripande och lokala utbildningar 

ibland annat ovan nämnda och traumaövningar. En ambulanssjuksköterska uttryckte 

frustration: ”Herregud, barn HLR övar man ju bara en gång per år, man blir ju 

jätteosäker. Får ju titta på behandlingsriktlinjer ganska ofta” 

 

Förslag på enklare utbildningar lyftes i form av självtester på datorn för att kunna 

kontrollera sina kunskaper på ett snabbt och enkelt sätt under sitt arbetspass. Utbildning 

sågs också som ett eget ansvar för sin kunskapsinhämtning, detta gällde framförallt 

uppdatering kring behandlingsriktlinjer samt all utrustning som finns i ambulansen. I 

dagsläget var detta dock svårt att uppnå på grund av en allt högre arbetsbelastning under 

sina arbetspass. Ett särskilt område som lyftes fram var mer utbildning kring vården av 

barn för att öka tryggheten.  

 

Få assistans   

När deltagarna vårdade kritiskt sjuka patienter behövde de ibland få assistans av 

ytterligare en ambulans eller anestesipersonal. Alla deltagare hade någon eller flera 

gånger begärt denna hjälp. Antingen gjorde de det redan på vägen ut alltså enbart på 

informationen från SOS eller när de hade kommit på plats. När assistans anlände till 

platsen upplevdes en känsla av lättnad av att antingen få fler händer som kunde bistå 

eller högre kompetens. Denna lättnad beskrevs av en ambulanssjuksköterska som 

kämpade med luftvägarna ”En lättnad när narkosen kom… hade ju problem att få fria 

luftvägar”. När assistans kom bidrog detta också till att flera åtgärder kunde göras 

samtidigt med patienten utan att tid förlorades, vilket medförde en upplevelse att kunde 

göra sitt bästa för patienten, vilket kändes tryggt och att ensamheten minskade. Det 

resulterade också i att fler personer kunde resonera kring patientens tillstånd och på så 

sätt komma fram till rätt bedömningar och beslut.   

 

Kunna samarbeta 

Något annat som betonades var vikten av samarbete med sin kollega. När arbetet kring 

patienten fungerade och alla gjorde vad de skulle så upplevdes ett strukturerat 

omhändertagande av patienten, vilket kändes bra. Att diskutera och stämma av med 
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kollegorna under hela förloppet betonades som viktigt. Vid flera fall har även 

räddningstjänst larmats ut och assisterat ambulansen på olika sätt, exempelvis genom 

losstagning och/eller livräddande åtgärder till exempel vid trafikolyckor eller hjärtstopp. 

Samarbetet med räddningstjänsten har upplevts mycket välfungerande. ”Det tar ungefär 

tio minuter för nästa ambulans att komma…men räddningstjänsten fanns där och 

gjorde ett fantastiskt arbete” 

 

En aspekt som betonades var upplevelsen att arbeta med en erfaren 

sjuksköterskekollega vilket ökade tryggheten i arbetet med den kritiskt sjuke patienten. 

Orsaken till detta var att de hade samma medicinska kompetens som resulterade i att de 

kunde bolla tankar och idéer kring bedömning, beslut och åtgärder sinsemellan. Arbetet 

fungerade också bättre på grund av att båda kunde administrera läkemedel och inta olika 

roller. Detta upplevdes ge ökad patientsäkerhet och snabbare omhändertagande. När 

vårdandet utfördes utifrån ett delat ansvar mellan kollegorna och det fanns möjlighet till 

en öppen diskussion kring patienten så minskade stressen både under vårdandet och 

efter avlämnandet av patienten.   

 

”Mycket ska göras men man har ju inte mer än två händer, då kan jag känna att man 

behöver vara två sjuksköterskor, det är det minsta…” 

 

Det fanns även deltagare som uttryckte frustration över samarbetet med kollegan, där 

arbetet hade kunnat fungera bättre och genererat i en optimal vård för patienten. De 

pekade på brister när kollegan inte kunde det som förväntades av dem. 

 

Behöva stöd 

Ett behov av att prata i någon omfattning efter att ha vårdat en kritiskt sjuk patient 

fanns. Det varierade alltifrån att reflektera kring vårdandet och om det man gjort, för att 

på så sätt kunna göra en bättre bedömning och behandling nästa gång och därmed nå 

ökad kunskap och erfarenhet. ”Vad gjorde jag rätt?” och ”Vad kunde gjorts bättre?” 

Detta kunde uppnås genom att jämföra och diskutera sina handlingar med en kollega. 

Det handlade även om att få svar på hur det hade gått för patienten efter avlämnandet 

för att kunna utvärdera sina bedömningar och åtgärder. 

 

Det fanns fall som alltid finns kvar i minnet. Behov av bekräftelse fanns för att kunna 

bearbeta upplevelser och känslor. Att öppet kunna prata om sina känslor och 

erfarenheter med en kollega men också med arbetsgruppen sågs som positivt och 

skapade trygghet. Detta skapade en god grund för att kunna bearbeta svåra situationer 

som dök upp. Samtidigt upplevdes det stundtals svårt att prata med kollegor, då 

jargongen i gruppen kunde upplevas känslokall och att dessa händelser bara skulle 

hanteras av den enskilde. Det nämndes också att det ibland var lättare att diskutera med 

någon utanför arbetsgruppen för att kunna bearbeta sina känslor. 

 

Sedan uttrycktes ett behov av att kunna få stöd från sin arbetsgivare efter påfrestande 

händelser som till exempel att kunna få tas ur tjänst en stund, få sitta ner och samtala 

med de som varit med om händelsen. Detta sker sällan då belastningen är hög och nästa 

uppdrag väntar, vilket resulterade i att man inte gjorde ett bra arbete hos nästa patient. 

Det var svårt att ställa om till nästa patient och ta situationen på allvar. ”...Spädbarn 
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som dog, efter det fick vi återvända till stationen och fylla på bilen och sen åka på larm 

gällande en 80-talist som hade svimmat, som larvade sig…” 

 

Det fanns även en önskan om att ibland få samtala med professionell kompetens efter 

extremt svåra händelser. Det fanns också tankar om ett eget ansvar att initiera behov av 

professionell samtalshjälp, trots detta aktiverades denna hjälp sällan.  

 

Stress i vårdandet  

Det fanns flera stressande faktorer i vårdandet av den kritiskt sjuke patienten. En del 

handlade om att vara oförberedd och osäker inför vad som komma skall. Även 

situationen gällande säkerheten kring omhändertagandet upplevdes som stressande. Att 

sakna kollegialt stöd och att känna otillräcklighet var ytterligare bidragande orsaker till 

ökad stress. 

 

Kategorin innehåller följande underkategorier: Att vara oförberedd och osäker, Känna 

rädsla inför säkerhetsrisker, Sakna kollegialt stöd och Känna otillräcklighet. 

 

Att vara oförberedd och osäker 

Larmcentralens information om uppdrag med kritisk sjuk patient upplevde som 

knapphändig. Från denna information kunde inte för stora slutsatser dras men 

tankeprocessen startades ändå kring vårdandet. Trots detta gav informationen ofta ett 

adrenalinpåslag och en oroskänsla för vad som komma skulle. Detta medförde 

exempelvis tankar och funderingar kring om patienten andades, typ av skador, antal 

drabbade, risker och hot och våld. En extra stressande faktor var om man skulle vara 

första ambulans på plats. Samtidigt var det först på plats som larmcentralens 

information kunde värderas och leda till ökat vårdtempo vid mötet med den kritiskt 

sjuke patienten, vilket medförde att de låg steget efter och blev väldigt stressade initialt. 

 

”Inte dra för stora slutsatser på utalarmeringen från SOS….Först när man ser 

patienten som man taggar till ordentligt och förstår att det här är en svårt sjuk patient” 

 

Att vårda barn skapade ett högt stresspåslag av flera olika skäl. Exempelvis fanns det 

okunskap kring doser gällande läkemedel, barns vitala parametrar som skiljer sig mellan 

olika åldrar samt att riktlinjer och behandlingar skiljer sig avsevärt i jämförelse med 

vuxna. Stressen kunde bli påtaglig: ”Sjuka barn är det mest stressande man kan ha i 

ambulansen, alltid känsligt med ett barn, det får inte gå fel” 

 

Det handlade också om att kunna möta barnet på bästa sätt, där information och 

bemötandet måste anpassas. Anledningen till detta var att omhändertagandet av barn 

inte skedde så ofta. De var oförberedda vilket resulterade i ökad stress och rädsla för att 

möta barn. 

 

Känna rädsla inför säkerhetsrisker 

Det fanns svårigheter att skapa ett säkert och bra vårdrum. Svårigheter kunde vara 

mörker, temperaturen ute, trånga utrymmen där det var svårt att nå och vårda patienten 
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och ansvara för dennes säkerhet. Arbetet vid trafikerad väg upplevdes som en farlig 

arbetsmiljö då det initialt inte fanns någon avspärrning eller skydd mot andra 

trafikanter. ”Riskera sitt eget liv… jag vill ju komma hem efter jobbet, det vill ju alla”  

 

Efter varierande lång tid kunde ett säkert vårdrum skapas med hjälp av polis och 

räddningstjänst. Utrymmet i ambulansen under transport till sjukhus upplevdes som 

trångt och ibland riskfyllt då man var tvungen att knäppa loss säkerhetsbältet för att nå 

viss materiell eller om patienten var orolig. Då uppstod tankar på eventuella risker vid 

hastig inbromsning eller kollision och den egna säkerheten vägdes mot det akuta arbetet 

kring patienten. Under vården i ambulansen kunde även patienten behövas knäppas loss 

för att vissa akuta åtgärder behövde göras vilket också innebar en risk som i sin tur 

skapade en tankeprocess där risk och nytta vägdes mot varandra både för patienten och 

vårdaren. En utsatthet upplevdes också om patienten var motoriskt orolig eller våldsam 

vilket bidrog till en rädsla för egen säkerhet. 

 

Sakna kollegialt stöd 

Avsaknad av kollegialt stöd orsakade stress. Vid arbete med en ambulanssjukvårdare 

eller nyligen examinerad sjuksköterska fanns känslor av ensamhet gällande medicinska 

beslut då de inte hade någon att diskutera med. Vid vård av ett kritiskt sjukt barn 

upplevdes känslor av ångest särskilt i de situationer där de saknade en kollega att 

diskutera med. Vikten av ansvar betonades och i vissa situationer begärdes ytterligare 

en ambulans för att få kollegialt stöd av en erfaren sjuksköterska i dessa situationer. När 

belastningen var hög och man vårdade många kritiskt sjuka patienter så upplevdes det 

uttröttande och ansträngande på grund av den konstanta pressen att vårda ensam utan 

stöd från kollegan. Det väcktes stor frustration, ensamhet och ibland försvann 

arbetsglädjen. Det fanns även oro inför framtiden då ambulanssjukvårdare åter ska 

anställas. ”Om jag åker med en ambulanssjukvårdare eller en nyfärdig sjuksköterska så 

ska jag ju göra det mesta, kanske ta en svår luftväg, dra läkemedel, bedöma patienten 

och informera patienten samt anhöriga vad som händer”.  

 

Oron bottnade sig i att nya ambulanssjukvårdare inte har någon tidigare erfarenhet och 

lägre medicinsk kompetens. Däremot betonades att ambulanssjukvårdare som fanns i 

verksamheten och som har stor erfarenhet, kan lösa många praktiska situationer och har 

dessutom haft läkemedelsdelegeringar tidigare. 

 

Känna otillräcklighet 

Att komma fram till en kritiskt sjuk patient och inte kunna utföra vården som man 

önskar, exempelvis att ha en fastklämd patient i en bil upplevdes som svårt, då man såg 

att patienten behövde hjälp och inte kunde finnas vid dennes sida. Det kunde även 

handla om att inte kunna skapa en fri luftväg, vilket skapade känslor av otillräcklighet. 

På trafikolyckor upplevde deltagarna att de inte kunde göra allt det de ville, på grund av 

yttre press och extrem tidsbegränsning. Trafiken kunde utgöra ett hinder och en risk 

som gjorde att man ibland fick vänta innan tillträde till patienten kunde fås. Det 

handlade även om samarbetet med andra yrkesgrupper, där räddningstjänst ibland vill 

ha snabba beslut om losstagning eller förflyttning. Dessa beslut krävde mycket 

övervägande relaterat till kunskaper om trauma för att kunna ge den mest optimala och 
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patientsäkra vården. Andra svårigheter som upplevts var när patienten eller närstående 

inte kunde svenska eller engelska vilket innebar svårigheter att förstå situationen och 

vad som var orsak till patientens mående. Detta resulterade i känslor av otillräcklighet 

gällande den medicinska bedömningen men även att kunna informera och nå fram till 

patienten och närstående. Under transporten in till sjukhus upplevdes otillräcklighet i att 

inte hinna med allt det deltagarna ville och det som borde göras. Känslor av maktlöshet 

uppstod efter att bedömningar och behandlingar genomförts men inte resulterat i någon 

förbättring av patientens tillstånd. 

 

Otillräcklighet fanns i vården av en patient som upplevs som kritiskt sjuk men där alla 

vitalparametrar är inom normalvärde. Det fanns en oro för patientens tillstånd som togs 

på allvar fast objektiva mått inte visade det. Denna situation kunde medföra att 

ambulanssjuksköterskan vara tvungen att övertyga personalen på akuten om att 

patienten inte mår väl. 

 

”Patienten hade otroligt ont i bröstet. Jag visste inte riktigt vad jag hade framför mig, 

vi bestämde oss för att lasta och köra fort in till sjukhuset” 

 

Något som också lyftes upp var att barnakuten och vårdavdelning för barn endast fanns 

på regionsjukhuset, vilket kunde bidra till långa transporter med det kritiskt sjuka barnet 

som kunde upplevas som extremt påfrestande på grund av begränsad kunskap. Att vårda 

barn berör mer än andra patientgrupper just för att de är barn samt att en del av 

deltagarna hade egna barn vilket bidrog till en igenkänningsfaktor, vilket skapade 

otillräcklighet. 

 

Varierat fokus på patienten 

Det upplevdes stundtals svårt att ha patienten i fokus när man vårdade en kritiskt sjuk 

patient. I motsatts till detta fanns tankar kring att försöka ha ett professionellt 

omhändertagande genom att bemöta patienten och närstående 

 

Kategorin innehåller följande underkategorier: Risk för objektifiering av patienten och 

Försöka återfå patientfokus. 

 

Risk för objektifiering av patienten 

Det kunde vara svårt att ha den kritiskt sjuka patienten i fokus. Istället flyttades fokus 

till det medicinska redan vid första anblick av en icke välmående patient. Tankarna gick 

direkt till ett strukturerat akutmedicinskt omhändertagande för att stabilisera patienten. I 

mötet med patienten användes sjukdomstermer i det kollegiala samtalet medan patienten 

uteslöts och glömdes. Vården präglades av ett tunnelseende där fokus enbart fanns på 

det medicinska behovet och patienten osynliggjordes. ”Jag fokuserade endast på att få 

in en pvk och ge vätska, då blodtrycket bara sjönk och sjönk” 

 

Först när situationen var under kontroll och patientens tillstånd stabiliserats så flyttades 

fokus mer tillbaka till patienten. I detta kritiska läge beskrevs det också svårt att se 

patientens närstående. Det kunde leda till bristande information om patientens tillstånd 

och vad som kommer att hända samt något så enkelt som att finnas vid deras sida. Detta 
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var någon form av primär prioritering och när fler resurser kom till platsen eller 

patientens tillstånd hade stabiliserats försökte de tillgodose närståendes behov. 

  

Det fanns också situationer där ambulanssjuksköterskan hade förlorat kontrollen över 

sina känslor, till exempel vid vård av kritiskt sjuka barn vilket försvårade 

omhändertagandet och att man skärmade av sig från patienten. 

 

Försöka återfå patientfokus 

Det upplevdes viktigt att vara professionell i mötet med patienten, trots stressen, 

behovet av högt vårdtempo och oro för patienten. Detta visades genom att försöka vara 

lugn, prata med, beröra patienten och ha ögonkontakt. Det var en strävan som 

uttrycktes. En aspekt som kunde främja kontakten med patienten var hur teamet 

fungerade tillsammans, att samarbetet och kommunikationen fungerade väl samt att det 

fanns en tydlig rollfördelning. Det var också viktigt att försöka skydda patienten när 

vården utfördes i offentlig miljö. Det var ibland svårt att åstadkomma men ofta krävdes 

endast enkla åtgärder för att skydda patientens integritet. Tankar fanns på att inkludera 

närstående i vårdandet i den mån som gick, vilket inte alltid behövde innebära så stora 

åtgärder utan begränsas till att informera och stöd. Det upplevdes som viktigt att ta 

kontroll över sina egna känslor och lägga dessa åt sidan för att kunna utföra sitt arbete, 

vilket inte alltid var helt enkelt att göra. 

 

”På väg in till akuten försökte jag prata lugnande med patienten, samtidigt som jag gav 

läkemedel och jag funderade på vad jag skulle göra härnäst… Jag vet inte om jag 

lyckades skapa ett lugn” 

 

Det var viktigt att försöka skapa ett lugn hos patienten trots situationen och att inte visa 

sin egen oro, vilket gällde både på plats, under transport och vid avlämnandet på akuten. 

Det kan handla om att behöva öka vårdtempot, be sin kollega köra fortare, att man 

förvaranar akuten med patienten vid sin sida och inte försöka via sin oro i detta vilket 

inte upplevdes helt lätt. Efter avlämnandet på akuten kunde känslor av tomhet och 

trötthet infinna sig efter att ha försökt skydda patienten från sin oro. Ibland kunde det 

nästan kännas som att de hade undanhållit information för att skydda patienten.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna diskutera och bedöma kvaliteten på kvalitativa studier kan följande 

begrepp användas; trovärdighet, pålitlighet, bekräftelesebarhet och överförbarhet 

(Wallengren & Henricson 2012, ss.487-488) så görs i detta examensarbete. 

 

Syftet med examensarbetet var att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att vårda kritiskt sjuka patienter. Utifrån detta har en kvalitativ metod 

och analysmetod valts vilket stämmer överens med syfte då upplevelser är i centrum. 

Henricson och Billhult (2012, s. 130) beskriver att kvalitativa studier har som syfte att 

fånga deltagarnas levda upplevelser, känslor och erfarenheter.  
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I examensarbetet användes ett ändamålsenligt urvalsförfarande, då de levda 

upplevelserna redan fanns hos deltagarna (Kvale & Brinkman 2014, ss. 156-57).  

För att hitta dessa deltagare valdes två ambulansstationer i en region, i södra Sverige ut. 

Sedan gjordes ett strategiskt urval gällande ålder, kön och arbetslivserfarenhet. Det 

styrker examensarbetets överförbarhet och pålitlighet, då deltagarna hade kunskap och 

erfarenhet kring det studien hade för avsikt att studera (Henricson & Billhult 2012, 

s.134). Det är viktigt enligt Malterud (2014, s. 67) med en variation hos deltagarna för 

att kunna fånga olika dimensioner av fenomenet. Att enbart två ambulansstationer 

valdes kan ha medfört att överförbarheten påverkades negativt då inte alla 

ambulansstationer från södra Sverige fanns representerade. Dock förekommer 

fenomenet som söktes i examensarbetet i regionen och alla deltagare hade stött på 

kritiskt sjuka patienter flertalet gånger tidigare. De två ambulansstationerna valdes med 

en viss spridning inom det geografiska området, där en medelstor stad och en stad i 

glesbygdsområde valdes ut, vilket kan ha ökat överförbarheten i en svensk kontext.  

Inklusionskriterierna kunde upprätthållas då alla deltagare var specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor och hade minst två års erfarenhet. Tydliga inklusionskriterier 

ökar giltigheten och bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricsson 2012, s. 489). 

 

När det gäller antalet deltagare som en kvalitativ intervjustudie ska innehålla finns det 

inte något exakt antal (Polit & Beck 2010, s. 321). Det beror på syftet, tidsaspekten, 

djupet på datamaterialet och resurser som finns (Kvale & Brinkman 2015, s. 156), men 

också att antalet inte alltid är centralt utan att man mer betonar vikten på hur deltagarna 

i sin tur beskriver sina upplevelser (Henricson & Billhult 2012, s. 115). I 

examensarbetet genomfördes åtta intervjuer som har bidragit till en förståelse av det 

studerade fenomenet. Eventuellt kunde fler intervjuer ha stärkt och genererat mer 

innehåll i data men på grund av tidsbrist i examensarbetet kunde inte fler intervjuer 

genomföras vilket i sin tur kan ha påverkat trovärdigheten och överförbarheten i 

studien. Ett större antal intervjuer kunde å andra sidan ha bidragit till ett allt för stort 

material som då kunde blivit ohanterligt, i så fall är det bättre ha ett mindre antal 

intervjuer så länge de innehåller data av högre kvalitet enligt Henricson & Billhult 

(2012, s. 134). 

 

När intervjuerna skulle genomföras fick deltagarna välja plats med förhoppning att det 

kunde skapa trygghet och därmed en grund för att dela med sig av sina upplevelser men 

även genom att försöka skapa god kontakt, lyssna, visa intresse och respekt (Kvale & 

Brinkman 2015, s. 170; Danielsson 2012, s. 170). Det var svårt att inte ställa ledande 

frågor, särskilt i början. Författarna hade inga tidigare erfarenheter av att göra 

intervjuer, vilket kan ses som en svaghet och minska trovärdigheten. Kunskaper har 

dock inhämtats genom att läsa in sig kring metoden och rådfråga handledaren. En 

intervjuguide. Målet var att deltagaren skulle prata öppet och fritt kring frågorna. 

Intervjufrågorna skulle vara tematiska och generera innehållsrika svar kring ämnet men 

också dynamiska med hänsyn till god intervjuinteraktion (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 

172-173). Danielsson (2012, s. 167) beskriver att några övergripande frågor till 

deltagarna kan ge detaljerade berättelser och/eller beskrivningar för att få deras syn och 

erfarenhet om ämnet. Det genomfördes först en pilotintervju för att testa teknik, 

upplägget och frågeformuläret som sedan analyserades för att förbättra inför resterande 

intervjuer. Några frågor justerades i intervjuguiden samt upplägget mellan författarna 
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inför i resterande intervjuer, vilket skapade bättre flyt i intervjuerna. Pilotintervjun 

inkluderades inte i examensarbetet. Det kan ha ökat pålitligheten och trovärdigheten. 

 

Alla intervjuerna genomfördes tillsammans med båda författarna. Det stärker även 

tillförlitligheten i studien enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 2017, s. 220). Det 

fanns dock en risk att deltagarna kunde ha känt sig i underläge. Detta vägdes mot att 

båda författarna var med och tog del av alla intervjuerna alltså både den verbala och 

icke verbala kommunikation samt att båda hade möjlighet att ställa följdfrågor som den 

andra författaren inte hade reflekterat över (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 172-173), det 

kan ha ökat chanserna att fånga mer relevant data vilket kan ha ökat trovärdigheten. 

Alla intervjuer var mellan 30-40 minuter. 

 

I en intervjusituation är det forskaren som styr utifrån en viss struktur och syftet (ibid 

2014, s. 19), därmed är resultatet inte oberoende av undersökaren utan denne är 

medskapare (Henricsson & Billhult 2012, s. 133). Det kräver öppna och flexibla 

undersökare samt att förförståelsen bearbetas kontinuerligt (ibid 2012 ss. 133-134). Det 

gjordes genom att ha pågående diskussioner mellan författarna för att medvetandegöra 

de värderingarna som fanns, vilket ökar examensarbetets trovärdighet (Wallengren & 

Billhult 2012, s. 489). En av författarna arbetade på en av ambulansstationerna där 

intervjuerna genomfördes. Det innebar att tidigare bekantskap fanns med deltagarna och 

som kan ha påverkat intervjusituationen till det bättre genom att det kunde varit lättare 

att berätta om sina upplevelser och känslor för någon som inte var helt obekant. Det kan 

dock ha varit en nackdel då deltagarna kan ha känt sig tvingade att delta, hämmade av 

situationen och begränsat deltagarna att uttrycka sina tankar och upplevelser. Därmed 

påverkat trovärdigheten negativt enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017, s. 

221). Författarna hade försökt att motverka detta via att inneha en öppen och 

professionell inställning samt att inte försöka ställa ledande frågor eller avbryta 

deltagarna. Även varit noga med att betona frivilligheten i deltagandet.   

 

Författarna transkriberade fyra intervjuer var. Transkriberingen gjordes av författarna 

själva för att undvika felkällor under denna del enligt Kvale och Brinkman (2014, 

s.196). Det kan ha stärkt trovärdigheten då både författarna har lyssnat av intervjuerna 

och skrivit ned dessa, i och med det startade en första bearbetning av materialet. Det 

beskrivs även som första steget i analysprocessen (ibid 2014). Utifrån Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2017, ss. 219-222) beskrivning genomfördes en kvalitativ 

innehållsanalys. Den används för att bearbeta och analysera materialet utifrån skillnader 

och likheter. Innehållsanalysen gav en struktur hur analysen stegvis skulle ske utifrån de 

transkriberade intervjuerna. Från att data var transkriberad och genomläsning gjorts, 

genomfördes alla stegen av båda författarna tillsammans för att öka trovärdigheten och 

pålitligheten. Alla stegen i analysprocessen har följts noggrant för att minska risken att 

relevant material skulle missas. Ett kontinuerligt arbete har pågått med kategorier och 

underkategorier. Vid presentationen av resultatet har citat använts från deltagarna för att 

belysa vissa upplevelser vilket kan hjälpa läsaren avgöra pålitligheten i studien 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2017, s. 220). Angivna exempel på hur 

analysprocessen har gått till bedöms öka pålitligheten och trovärdigheten. För att visa på 

exempel och styrka texten i resultatet har citat tagits med, det kan därmed ha ökat 

trovärdigheten.  
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Tidigare arbetslivserfarenheter och förförståelse kring ämnet diskuterades i 

examensarbetets början för att sedan under vägen försöka upprätthålla en objektiv 

hållning att analysen grundades i data samtidigt som upplevelserna är beroende av 

subjektiva tolkningar. För att hantera detta har författaren fört kontinuerliga 

diskussioner men även med stöd och diskussioner med handledare och studiekollegor, 

vilket ökar trovärdigheten (Wallengren & Henricsson 2012, s. 492). Dessutom har 

handledaren kontinuerligt granskat materialet, vilket stärker trovärdigheten och 

pålitligheten. 

 

 

Resultatdiskussion 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde vårdandet av den kritiskt sjuka patienten som 

krävande och stressande. Det kunde handla om att vara oförberedd och osäker inför 

vårdsituationen, sakna kollegialt stöd, känna sig otillräcklig och uppleva bristande 

säkerhet. Stundtals var det svårt att ha patienten i fokus. Trots krav och stress fanns 

ambitionen att ha ett professionellt omhändertagande i bemötandet av patienten och 

närstående. Trygghet i vårdandet kunde uppnås genom kunskap och erfarenhet, en 

kompetent kollega och kontinuerliga utbildningar. Det var även viktigt att få bearbeta 

sina upplevelser för att kunna ge ett bra omhändertagande vid mötet med en kritiskt sjuk 

patient.  

 

Stress som orsakade känslor av oförbereddhet och otillräcklighet 

Att möta en kritiskt sjuk patient och inte kunna utföra den vården som förväntas, 

exempelvis att ha en fastklämd patient i en bil och att inte kunna nå denna eller 

svårigheter att kunna skapa en fri luftväg skapade känslor av otillräcklighet vilket ökade 

stressen som redan fanns. Det stämmer överens med Svensson och Fridlund (2008) 

studie där de beskriver att ambulanssjuksköterskan oroar sig för att inte räcka till för 

patienterna. De menar vidare att de känner sig otillräckliga och att det i sin tur leder till 

oro och stress (Ibid 2008). Stress kan även påverka ambulanssjuksköterskans 

beslutsfattande negativt (Wihlborg, Edgren, Johansson & Sivberg 2017; Gunnarsson & 

Warrén Stomberg 2008). Suserud (2005) beskrev att ambulanssjuksköterskan skall ha 

en bred kunskapsbas att stå på samt en skicklighet att kunna ge patienterna god vård i 

alla situationer samt att ge optimal vård och inte maximal vård på skadeplats. Det fanns 

en stress kopplat till informationen från larmcentralen när den var knapphändig vilket 

bidrog till en känsla av att vara oförberedd. Det kan även bidra till att vårdarna låter 

tankarna kring informationen från larmcentralen styra för mycket. Det kan leda till att 

vårdarna fastnar i en felaktig strategi innan de träffat patienten. Vikten av ett öppet 

förhållningssätt och ta patienten på allvar är centralt då patienten är expert på sig själv 

och sitt lidande, alltså dennes livsvärld i vårdandet (Wireklint Sundström 2005, s. 122; 

Wireklint Sundström & Dahlberg 2012; Holmberg & Fagerberg 2010). 

 

Att vårda barn skapade en hög stressnivå oavsett erfarenhetsnivå vilket påverkade både 

beslutsfattandet och åtgärder. Statistik visar att cirka 10 % av larmen gäller barn vilket 

medför att det är svårt att skapa rutin och erfarenhet kring dessa uppdrag (Drayna, 

Brown, Guse, Brousseau & Lerner 2015; Nordén, Hult & Engström 2013). Hansen et al. 

(2015) beskrev att ambulanspersonal är först på plats, i och med detta är kompetens 
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kring barn avgörande för att klara det primära omhändertagandet och öka chansen att 

rädda barnet. Nordén, Hult och Engströms (2013) beskriver trots att denna grupp är liten 

så är vikten av kunskap stor för att kunna öka tryggheten och minska stressen i 

omhändertagandet samt för att kunna utföra god omvårdnad. Selig et al. (2011) 

poängterar att återkommande utbildning i barntrauma är viktigt för att kunna hålla sig 

uppdaterad och kunna möta svårt sjuka barn. En risk med okunskap och osäkerhet kring 

barn kan leda till att barnet blir underbehandlad eller inte får korrekt vård (Drayna et al. 

2015; Nordén, Hult & Engströms 2013). Vården skulle i så fall inte uppnå målet att 

kunna ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 1982:763). 

Ambulanssjuksköterskorna önskade mer utbildning kring barn från arbetsgivaren. 

Nordén, Hult och Engström (2013) betonar vidare vikten av att sjuksköterskorna kan 

hantera instrument och utrustning men att det tar tid att anpassa vården efter barns 

behov och tid inte alltid finns i den akuta situationen vilket är en utmaning och 

stressfaktor (ibid.). Det fanns även en större rädsla hos ambulanssjuksköterskorna för att 

inte klara vårdsituationen, hantera föräldrarnas oro och riskera att mista barnet. Detta 

beskrivs även av Svensson och Fridlund (2008) där sjuksköterskor vill ge barn den bästa 

vården då de har ett långt liv kvar att leva.  

 

Det finns en risk att patienten objektifieras vid akuta och livshotande tillstånd 

(Wireklint Sundström 2005, s. 122; Wireklint Sundström & Dahlberg 2012), där 

stressen bidrar till att det medicinska perspektivet tar över och patientperspektivet 

förloras. Det leder till ett oreflekterat vårdande (Ibid 2005, s. 121). Patienten som 

personalen möter har ett sjukdomslidande och för att undvika ett vårdlidande bör 

patienten mötas på ett öppet och följsamt sätt samt respektfullt (Dahlberg & Segesten 

2010, s.128; Eriksson 2018, ss. 395-396). I vårdandet ska både den medicinska och 

vårdvetenskapliga kunskapen mötas via den professionellt vårdande relationen 

(Wireklint Sundström 2005, ss.122-123; Wireklint Sundström & Dahlberg 2011; 

Holmberg et al. 2015). Ambulanssjuksköterskorna ska försöka bemästra den stress de 

utsätts för under uppdraget för att kunna skapa en lugn situation i den vårdande 

relationen med patienten och dess närstående, alltså stanna upp och lyssna samt skapar 

trygghet i vårdrelationen. 

 

Behovet av kunskap och samarbete 

Ambulanssjuksköterskorna hade upplevt bristande kollegialt stöd, vilket skapade 

känslor av ensamhet och stress i de medicinska besluten och åtgärderna. Svensson och 

Fridlund (2008) visade i sin studie att det kunde vara känslomässigt påfrestande för den 

ansvarige ambulanssjuksköterskan att vårda en patient med svåra skador och i komplexa 

situationer som ensamt ansvarig. Saknades dessutom förtroende för kollegan ökade 

osäkerheten. Wihlborg et al. (2017) beskrev att samarbetet mellan kollegorna 

försämrades när ambulanssjuksköterskan upplevde att kollegan hade en kunskapsbrist, 

vilket även sågs i resultatet. Wihlborg et al. (2017) beskriver att en erfaren och 

kompetent kollega vid sin sida bidrog till att utveckla både kompetensen, 

perceptionsförmågan, förståelsen och bidrog till en ökad känsla av trygghet samt ökad 

patientsäkerhet. Om båda kollegorna i teamet hade samma medicinska kompetens 

skapade det en trygghet i teamet och ökade känslan av att göra en bra bedömning. 

Hennerman (2017) beskrev att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter i teamet så 

höjs kompetensnivån samt ger en förbättrad arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskorna och 
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ökad patientsäkerhet. Även Holmberg och Fagerberg (2010) betonar vikten av ett bra 

teamarbete för att kunna ge god vård. Det kan även ha minskat risken för vårdlidandet 

för patienten. Bristande förmåga vid bedömning av patienten kan enligt Erikssons leda 

till icke- vård och på det sättet orsaka lidande för patienten (Eriksson 2018, s. 393). 

 

Samarbetet mellan kollegorna var betydelsefullt i arbetet med patienten. Wihlborg et al. 

(2017) visade också att ett bra samarbete mellan kollegorna var av stor betydelse för att 

få ett fungerande och optimerat patientmöte, där vikten av kommunikation mellan 

kollegorna betonas. Det beskrevs även av Gunnarsson och Warrén Stomberg 2008; 

Holmberg et al. 2015). För att få ett fungerande team krävdes olika faktorer men andra 

källor belyser att det också behövs kännedom- och förståelse för olika professioners 

roller och ansvarsområden (Bajnok et al. 2012). För att skapa positiva upplevelser av att 

arbeta i team är det centralt med, tillgivenhet, trygghet, ömsesidig tillit, personkemi och 

gemensamt ansvarstagande (Kvarnström 2007). Weller, Boyd och Cumin (2014) visade 

att samarbete kan skapa en säkrare vård för patienten och minska lidandet för patienten. 

Eriksson (2018, s. 397) belyser att individuell vård kan minska lidandet för patienten, 

genom att denne tas på allvar, bli förstådd och är välinformerad. Om 

ambulanspersonalen ger ett professionellt omhändertagande och en tydlig 

kommunikation kan det bidra till att patienterna känner sig trygga och förbättra deras 

mående (Togher et al 2014). 

 

Stöd i arbetet 

Ambulanssjuksköterskan hade behov av stöd men det varierade i både omfattning och 

innehåll. Det handlade bland annat om att bearbeta tankar kring ”Gjorde jag rätt” ”Vad 

kunde jag ha gjort annorlunda”. En direkt bekräftelse av bedömning och åtgärder som 

har gjorts önskades för att minska risken för felbedömningar i framtiden (Abelsson & 

Lindwall 2012; Nordén, Hult & Engström 2013). Rahns (2016) visade att samarbetet 

förbättrades genom öppenhet samt återkoppling mellan kollegorna. Att föra en 

diskussion med sin kollega under vårdförloppet var avgörande för en bra utgång men 

även kommunikation och erfarenhet var avgörande faktorer (Wihlborg et al. 2014). 

Även möjligheten till återkoppling efter ett patientmöte var av vikt för att öka 

kompetensutvecklingen inför kommande patientmöten (Ibid et al. 2017). Carlström et 

al. (2013) betonar betydelsen av återkoppling för att öka känslan och utvecklas i sin 

yrkesroll. Ambulanssjuksköterskorna upplevde en brist i återkopplingen och att det var 

upp till dem själva att ta reda på hur det gick för patienten men det var inte alltid det 

gick att få den informationen vilket även bekräftas av Whilborg et al. (2017). 

 

Som mindre erfaren ambulanssjuksköterska var behovet av återkoppling från kollegan 

stort. Hörberg, Jirwe, Kalén, Vicente och Lindström (2017) beskriver att den nya 

sjuksköterskan i sin yrkesroll kunde uppleva en känsla av osäkerhet inför sina 

arbetsuppgifter, uppleva stress samt att vederbörande tvivlar på sig själv och sin 

kompetens. Dessa känslor kan tillsammans med den nya sjuksköterskans ringa 

erfarenhet av vissa specifika situationer medföra en risk att patienter ej får den vård och 

behandling som krävs (ibid 2017). Det kan innebära ökat lidande för patienten, där 

vårdlidandet kan orsakas av att patienten inte blir sedd eller inte blir tagen på allvar som 

kan bero på avsaknad av reflektion och brist på kunskap (Eriksson 2018, s. 284-400).  

För både studenter och nya vårdare krävs en öppenhet och följsamhet för patientens 
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lidande och livsvärld. Att kunna hantera den ovisshet som det kräver i 

bedömningssituationen är svår, att kunna lyssna på det patienten säger och finnas vid 

patientens sida kan bidra till en god bedömning och strukturerat omhändertagande 

(Wireklint Sundström 2005, s. 126; Wireklint Sundström & Dahlberg 2011). Vidare 

beskriver Svensson och Fridlund (2008) att den specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskan upplevde att utbildningen har bidragit till ökad kunskap, och en 

ökad känsla av trygghet i sin yrkesroll. Det krävs trots utbildningen en bra introduktion, 

tydlig återkoppling, stöd både gällande praktisk och teoretisk kunskap och stöd från 

kollegor i det nya yrket enligt Hörberg et al. (2017). Det var viktigt att ha en kompetent 

och erfaren kollega vid sin sida (Ibid 2017).  

 

I arbetsgruppen delades många erfarenheter och känslor vilket stundtals kunde bidra till 

en trygg och öppen miljö. I bland var det lättare att söka stöd utanför arbetsgruppen för 

att få hjälp att bearbeta sina känslor och lättare kunna gå vidare. Det sågs även av 

Svensson och Fridlund (2008) där samtal med en utomstående person kunde hjälpa än 

att hantera svåra känslor och göra det lättare att gå vidare. När det kom till mer 

organiserat stöd i form av debriefing var det något som sällan förekom, vilket även 

styrks av Larsson och Engström (2013). Suserud (1997) beskriver att den strukturerade 

formen som debriefing kan vara värdefullt för bearbetningsprocessen. Salas et al. (2008) 

beskriver också betydelsen av debriefing då det kan lära deltagarna strategier att hantera 

framtida händelser och nya strategier att kommunicera. Det finns även avvikande åsikter 

om debriefing bland annat menar Sijbrandij et al. (2006) att debriefing inte är effektivt. 

 

Patienten i centrum 

I omhändertagandet av den kritiskt sjuka hade ambulanssjuksköterskorna svårt att se 

patienten och deras närstående vilket kan ha bidragit till etiska dilemman då patientens 

autonomi och integritet inte värnades i lika hög grad som de önskade, utan fokuserade i 

första hand på att rädda patientens liv. Det kan ha bidragit till ett ökat vårdlidande för 

patienten, då dennes livsvärld inte sågs eller bemöttes. Omhändertagandet handlar om 

medicinska åtgärder men också om existentiell bekräftelse där närhet och beröring för 

patienten är viktiga inslag enligt Elmqvist, Frilund och Ekenbergh 2008; Holmberg et 

al. 2015). Holmberg, Forslund, Wahlberg och Fagerberg (2014) beskriver att när 

patienter hör och ser ambulansen infinner sig en känsla av trygghet men det är upp till 

ambulanspersonalen att förvalta och bibehålla denna trygghet. Doohan och Saveman 

(2015) beskriver att patienter har förväntningar i samband med akut omhändertagande, 

där personalens bemötande, omhändertagande och struktur påtalas som viktiga delar av 

arbetet. Det fanns även tillit och förhoppning om att ambulanspersonalen skall bistå 

med stöd och god vård på olycksplatsen (Ibid 2015). Det bekräftas av Holmberg et al. 

(2014) där patienterna kände sig bekräftade och upplevde trygghet om 

ambulanspersonalen var känslomässigt närvarande och visade empati.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) så ska vården utformas så att den tar 

hänsyn till patientens självbestämmande, trygghet och integritet. Det krävs inte bara 

objektiv utan också subjektiv data vilket kan bidra till säkrare bedömningar och att 

patienten inte reduceras till sina symtom eller blir objektifierad (Wireklint Sundström 

2005, ss. 122-123; Wireklint Sundström & Dahlberg 2012). Pattersson et al. (2013) 

påvisade att fel som har begåtts under bedömningsprocessen är det största hotet mot 
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patientsäkerheten. Risken är att vi varseblir ”det vi vill se” därför betonas vikten av att 

informationsinsamlingen sker med öppenhet för patientens värld och att vårdaren 

ständigt ifrågasätter rimligheten i sin intuition (Wiklund 2003, s.190; Wireklint 

Sundström & Dalberg 2011). Att få ta del av patientens livsvärld innebär att nå djupare 

förståelse kring patienten vilket är en viktig del av bedömningen av patientens tillstånd 

(Wireklint Sundström & Dalberg 2011). Om vi inte uppmärksammar patientens unika 

behov kan vi orsaka ett vårdlidande (Dahlberg & Segesten 2010, s.215). Helhetssyn är 

en viktig utgångspunkt i mötet där patienten är i fokus och ska ses utifrån sitt 

sammanhang, med livsvärlden som grund kan en utvecklad och fördjupad förståelse nås 

(Ibid 2010, s.128). En vård som var kunskapsbaserad och grundlig upplevde patienterna 

om personalen hade en dialog där empati och medicinska färdigheter flätades samman 

(Norberg Boysen, Nyström, Christensson, Herlitz & Wireklint Sundström 2017). 

 

Hållbar utveckling 

Anåker och Elf (2014) beskriver begreppet ”hållbar utveckling” utifrån olika 

organisationers perspektiv. Ett av delbegreppen som ingår i hållbar utveckling är 

framtid. Det innefattar bland annat hållbarhet över längre tid, ett exempel som nämns i 

Anåkers artikel är att ha en produktiv medarbetare på arbetsplatsen över tid (Anåker & 

Elf 2014). Människan ingår alltså som en viktig resurs, som måste beaktas både i det 

korta och långa perspektivet för att skapa en hållbar utveckling.  

 

I resultatet återkom stress i olika former i samband med vårdandet av den kritiskt sjuke 

patienten. Det innebar känslor av oförbereddhet, otillräcklighet och ensamhet samt 

bristande säkerhet under omhändertagandet. De önskade mer utbildning och stöd från 

ledningen. Det kunde även vara svårt att se patienten utifrån dennes livsvärld trots att en 

önskan om att vara professionell och göra sitt bästa. Vårdandet kunde även uppfattas 

som påfrestande emotionellt och psykiskt.  Detta kan tära på ambulanssjuksköterskan 

och påverka den hållbara utvecklingen av den mänskliga resursen. Detta bekräftas av 

Happel et. al. (2013) som visar att hög arbetsbelastning, den fysiska miljön, avsaknad av 

stöd från ledning, brist på erfarenhet hos medarbetare leder till känslor av otillräcklighet 

bland personalen. I det korta perspektivet bidrar detta till en hög stressnivå och dålig 

arbetsmiljö. I det långa perspektivet bidrar detta till ett ökat antal sjukskrivningar och 

byter arbetsplats. Arbetsmiljöverket beskriver att hög arbetsbelastning och stress bidrar 

till ohälsa och därmed sjukskrivningar, vilket i sin tur påverkar patienterna och 

patientsäkerheten (Arbetsmiljöverket 2012). Detta skapar en negativ spiral där 

verksamheten försämras, vilket för framtiden innebär ytterligare ansträngningar både 

socialt och ekonomiskt. 

 

Något som kunde öka hållbarheten enligt ambulanssjuksköterskorna var att ta vara på 

varandras kunskaper och erfarenheter i teamet så kompetensnivån höjs samt att personal 

tas om hand efter jobbiga händelser. En högre kompetensnivå leder till förbättrad 

arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskor samt ökad patientsäkerhet vilket leder till en 

mer kostnadseffektiv organisation. 
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Slutsatser 

Ambulanssjuksköterskan upplever hög stressnivå, otillräcklighet och ensamhet i 

vårdandet av den kritiskt sjuke patienten. Stress påverkar bedömningsförmågan och 

leder till försämrad patientsäkerhet samtidigt kan detta motverkas om arbetet utförs 

tillsammans med en sjuksköterskekollega. Fler utbildningsinsatser behövs inom flertalet 

områden för att optimera omhändertagandet av den kritiskt sjuke patienten och öka 

tryggheten i arbetet. Stöd i arbetet behövs också i form av återkoppling från kollegor 

och chefer men också emotionellt stöd för att kunna bearbeta händelser. Om 

ambulanssjuksköterskan upplever mer trygghet i vårdandet är det lättare att ha patienten 

i fokus och nå en vård som har ett helhetstänkande. Framtida forskning kan behöva 

fokusera på interventioner gällande utbildningsinsatser och strukturerat stöd i arbetet för 

att öka ambulanssjuksköterskans trygghet i vårdandet och minska patientens lidande. 

Även forskning riktad mot patientens och närståendes upplevelse av vården när de är 

som sjukast behövs. 

 

Kliniska implikationer 

 

• Fler utbildningar från arbetsgivaren framförallt inom följande områden; 

omhändertagande av barn, hantering av ofri luftväg, utrustning och i bedömning 

av patient.  

• Mer tid till reflektion under arbetspasset.  

• Att bemanna ambulansteamet med enbart sjuksköterskor. 

• Stresshantering och debriefing i organiserad form av arbetsgivaren. 
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                            Datum: 2019-01-15 
 

                     Resursintyg 

 

           Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Högskolan i Borås. Vi studerar till 

specialistsjuksköterska inom ambulans. Vi ska under våren 2019 göra en 

magisteruppsats och skulle vilja intervjua 8 sjuksköterskor som arbetar på ambulansen i 

Er region.  Examensarbetets syfte är: Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda 

en kritiskt sjuk patient. 

 

Ambulanssjuksköterskan vårdar ibland kritiskt sjuka patienter. Det kan handla om en 

svår luftväg, stort trauma, anafylaxi, hjärtstopp, barn med andningsbesvär med mera. 

Ambulanssjuksköterskan måste ta snabba men ändå väl genomtänkta beslut gällande 

den kritiskt sjuka patienten. Ibland är det långt till sjukhus vilket försvårar situationen 

ytterligare. Ibland kan ambulanssjuksköterskan behöva hjälp/assistans av annan 

ambulanspersonal eller narkospersonal för att stabilisera patienten innan eller under 

transport till sjukhus. Vi har valt att studera ambulanssjuksköterskans upplevelse av att 

vårda en kritiskt sjuk patient. 

 

En kvalitativ intervjustudie kommer genomföras. Intervjuerna kommer ske under 

januari och februari 2019 och spelas in för att sedan transkriberas. Obehöriga har inte 

tillgång till materialet som kommer behandlas konfidentiellt. Endast studenterna och 

handledaren är de som kommer hantera detta materiell. Intervjuerna är avidentifierade 

vid sammanställningen och allt materiell kommer förstöras när examensarbetet är 

slutfört. Intervjustudien är frivillig att deltaga i och kan avbrytas när som helst utan att 

förklaring behöver ges. Sjuksköterskorna kommer först kontaktas via telefon och de 

som önskar att delta får sedan ett mail där de får information om intervjustudien. Sedan 

bestäms tid och plats för intervjun och innan intervjuerna startar kommer också ett 

skriftligt samtycke inhämtas av deltagarna. Inklusionskriterier för att delta i 

examensarbetet kommer vara ambulanssjuksköterska med minst 2 års erfarenhet av 

arbete i ambulans. 

 

Handledare: Anders Bremer 

Titel: Docent 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

E-post: anders.bremer@hb.se 

Tfn: 033-4354714 

 

Med vänliga hälsningar 
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Emma Swahnberg & Mikael Löfgren 

 

emma.swahnberg@yahoo.se, bunnmikael76@gmail.com   

073-3409395, 073-9642628  
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Informationsbrev  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot ambulans vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi 

ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med detta examensarbete är att belysa 

ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda en kritiskt sjuk patient, vilket ställer 

stora krav hos de som arbetar inom dagens ambulansorganisation. I mötet med en 

kritiskt sjuk patient ställs detta på sin spets, då en snabb bedömning och relevant 

behandling måste ske omgående för att rädda patientens liv. Detta ställer stora krav på 

ambulanssjuksköterskans förmåga att hantera stress i en ofta komplex situation för att 

kunna fatta rätt beslut och samtidigt kunna se patienten och deras närstående. För att 

beskriva detta kommer en kvalitativ intervjustudie göras med individuella intervjuer 

med ambulanssjuksköterskor. För att delta i examensarbetet ska deltagaren ha arbetat 

som ambulanssjuksköterska i minst två år. Muntligt godkännande från 

verksamhetschefen i den utvalda regionen har inhämtats, även informerat samtycke 

från deltagarna kommer att ske både muntligt och skriftligt. Intervjun kommer att ske 

på en lämplig plats i anslutning till ambulansstationen i en lugn och avskild miljö. Tid 

för intervju bestäms i samråd med deltagaren. Intervjun kommer att spelas in och 

behandlas konfidentiellt samt förvaras inlåst tills examensarbetet är färdigt och sedan 

kasseras. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter per deltagare. Deltagandet är frivilligt 

och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

 

Hälsningar  

 

Emma Swahnberg & Mikael Löfgren   

emma.swahnberg@yahoo.se bunnmikael76@gmail.com   

073-3409395, 073-9642628  

 

 Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

 Handledare: Anders Bremer 

 Titel: Docent 

 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd  

 Högskolan i Borås  

 E-post: anders.bremer@hb.se 

 Tfn: 033-4354714 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emma.swahnberg@yahoo.se
mailto:bunnmikael76@gmail.com
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Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor    Deltagare nr _______ 

Ålder: _________  

Kön: ___________  

Hur lång är din yrkeserfarenhet som ambulanssjuksköterska?  

Arbetat på annan arbetsplats inom vården? 

Antal år?  

Har du någon ytterligare utbildning, i så fall vad?  

Vilken station arbetar du på? 

Hur ofta vårdar du en kritiskt sjuk patient? 

 

Öppen fråga 

 

* Kan du, så detaljerat som möjligt beskriva upplevelsen av att vårda en kritisk sjuk 

patient? 

 

 

Kompletterande frågor 

 

• Utlarmning - Vad tänkte och kände du? 

 

• Tankar och funderingar kring vården på plats 

• Vad var det mest krävande i detta sammanhang? 

• Hur kändes arbetet mellan dig och din kollega?. 

• Vilka beslut togs initialt? Tankar? 

• Hur upplevde du bedömningen? 

• Vilka tankar väcktes när du insåg att patienten var kritiskt sjuk? 

• Hur var patientens reaktion? 

• Hur var närståendes reaktioner? 

• Vilka avvägningar gjordes? 

• Hur fungerar samarbetet? olika yrkesgrupper? 

 

• Hur fungerar vården i ambulansen? 

• Hur upplevdes vården i ambulansen? 

• Känslor? Tankar? 

• Vårda patienten ensam, känslor/tankar kring detta? med assistans? 

• Tidsram för vårdandet? 

 

 

• Vad blev resultatet? 

• Vad har du haft för tankar efteråt? 

• Hur upplevde du uppdraget i stort? 
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• Hur upplevdes bemötandet på akuten? 

• Följer du upp patienten efter avlämnandet på akuten? 

• Är det något du skulle vilja ändra på? 

• Får du stöd från chefen? kollegor? 

• Har du något mer du vill säga om denna specifika händelse? 

 


