
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP  
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2015:20158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förmedla kontroll i en kaotisk livssituation 
– Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att lindra lidande hos patienter 

med misstänkt hjärtinfarkt 
 
 
 
 
 

Jan-Erik Blidberg  
Magdalena Sebbas 

 
 

 
 
 

 



 
Uppsatsens titel: Förmedla kontroll i en kaotisk livssituation 

– Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att lindra lidande hos 
patienter med misstänkt hjärtinfarkt 
 

Författare: Jan-Erik Blidberg & Magdalena Sebbas 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap 
 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 
ambulanssjukvård 
 

Handledare:  Birgitta Wireklint Sundström 
 

Examinator:  Björn-Ove Suserud 
 

Sammanfattning    
Vid akut hjärtinfarkt är symptomen oftast kraftfulla och smärtsamma. Patienterna är 
allmänpåverkade och upplever lidande i samband med insjuknandet. Upplevelsen kan 
vara traumatisk och få negativa följder, men skadan kan begränsas och lidande lindras i 
det prehospitala vårdmötet. Ambulanssjuksköterskan kan vara den första vårdaren som 
möter patienter med hjärtinfarkt och det är sjuksköterskans ansvar att möta patienten i 
hans/ hennes lidande. Tidigare forskning påtalar svårigheter då det gäller att 
kommunicera med patienter som genomgår en livskris och att genomföra ett samtal som 
genererar oro och ångest hos patienter med symptom på hjärtinfarkt. Studiens syfte är 
att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av vårdande som möjliggör lindrat 
lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt. En kvalitativ intervjustudie med sex 
informanter genomfördes vid två ambulansverksamheter i västra Sverige. Induktiv 
design valdes enligt Elo och Kyngäs (2007). Resultatet presenterar ett vårdande 
förhållningsätt utifrån underkategorier, kategorier och en huvudkategori. Kategorierna 
är: Ambulanssjuksköterskans lugna förhållningssätt, Ambulanssjuksköterskans 
engagemang och följsamhet, Patientens delaktighet, Patientens insikt och kunskap samt 
Anhörigas delaktighet. Slutligen redovisas huvudkategorin: Förmedla kontroll i en 
kaotisk livssituation. Resultatet kan förstås som att ett lindrat lidande hos patienter med 
misstänkt hjärtinfarkt kan uppnås genom att ambulanssjuksköterskan förmedlar kontroll 
i en kaotisk livssituation. Kännetecknande för ett sådant vårdande är ett lugnt 
förhållningssätt samt engagemang och följsamhet till den individuella patienten. 
Patientens delaktighet samt patientens insikt och kunskap i sin livssituation beaktas 
likväl som de anhörigas delaktighet. Slutsatsen är att ett vårdande förhållningssätt som 
förmedlar kontroll i en kaotisk situation upplevs kunna ha en lindrande effekt på stress, 
oro, smärta och rädsla. Samtidigt framkommer det att ambulanssjuksköterskorna 
upplever att det finns situationer där patienten upplevs vara oemottaglig för information 
likväl som att fysisk beröring inte har någon lindrande effekt.  
 
Nyckelord: ambulanssjuksköterska, lindra lidande, kommunikation, vårdmöte, 
individanpassad vård, hjärtinfarkt 
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INLEDNING 

Lidandet är mänskligt och kan ses som en del av livet. När resurserna understiger 
förmågan att hantera lidandet kan människan hamna i en kris med efterföljande 
konsekvenser. Lidandet kan lindras om åtgärder vidtas i rätt tid. Vid hjärtinfarkt erfar 
patienter lidande på flera olika sätt; fysiologiskt, psykiskt, emotionellt och existentiellt. 
Ambulanssjuksköterskan är ofta den första i vårdkedjan som möter dessa patienter vid 
symtomdebut.  
 
Föreliggande kvalitativa intervjustudie fokuserar på positiva aspekter av vårdandet och 
utgår från ambulanssjuksköterskans perspektiv på vårdmötet för att synliggöra 
ambulanssjuksköterskans upplevelser i situationer där patientens lidande kan lindras. 
Studien avser att kunna sprida erfarenheter av vårdande som möjliggör lindrat lidande 
till nytta för patienter inom ambulanssjukvård. 
 

BAKGRUND 

Hjärtkärlsjukdom - en folksjukdom 
I Sverige utgör hjärt- och kärlsjukdomar en av de större folksjukdomarna (Hunskår 
2003, s. 271). Uppskattningsvis är det en procent av den totala befolkningen som lider 
av sjukdomen. Tre procent av populationen mellan 45-55 år har kärlkramp, medan 
motsvarande uppgift är sju procent för åldern 65-75 år. Hälften av de som lider av sin 
kärlkramp har en begränsning i sitt sätt att leva. Litteraturen (Hunskår 2003, s. 271) 
nämner att rädsla för hjärtsjukdom är en vanlig orsak till att befolkningen kontaktar 
sjukvården. Omkring 90 000 människor vårdas på hjärtintensivavdelning varav 30 000 
av dessa har hjärtinfarkt och en tredjedel har instabil kranskärlssjukdom (Wallentin 
2006, ss. 142-143). 
 
Mortaliteten minskar 

Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige.  Under de senaste 25 åren 
har dock dödsfallen halverats och även förstagångsinsjuknande i hjärtinfarkt har 
minskat. De nya diagnoskriterierna har förmodligen en inverkan på att dödligheten har 
minskat de senaste 12 åren (Ericson & Ericson 2014, s. 100). Enligt Socialstyrelsen 
(2014) är kön och ålder två faktorer som påverkar dödlighet vid hjärtinfarkt. Rapporten 
påvisar även att utbildningsnivån inverkar. Med högre utbildningsnivå minskar risken 
att drabbas. Av de patienter som idag vårdas på sjukhus efter hjärtinfarkt är mortaliteten 
12 procent inom en 28 dagars period jämfört med 1990 års statistik då mortaliteten var 
mer än det dubbla (Socialstyrelsen 2014).  
 
Patienten själv eller en närstående kan visa oro eller rädsla. Det är då viktigt att det 
uppdagas och att sjukvården tar till sig patientens eller närståendes problem samt gör de 
undersökningar och kontroller som behövs för att lindra deras farhågor kring hjärt- och 
kärlsjukdomar (Hunskår 2003, s. 271). 
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Upplevelser av hjärtinfarkt och bröstsmärta 
Vanliga symtom vid hjärtinfarkt beskrivs i litteraturen som att patienten känner oftast 
plötsligt påkommen smärta i bröstet, antingen infinner sig smärtan i vila eller vid ringa 
ansträngning. Smärtorna kan vara ihållande eller återkommande, utstrålande eller 
diffusa. Patienten kan känna att smärtan strålar upp mot hakan, eller ner mot buken och 
bak mot ryggen eller skulderbladen. Vid akut hjärtinfarkt är oftast symptom och tecken 
mer kraftfulla, smärtsamma samt att patienten är mer allmänpåverkad i form av 
vegetativa symptom (kallsvettig, blek, kladdig hud, illamående). Patienten kan även ha 
en tyst hjärtinfarkt och det innebär att de aldrig upplever de typiska symptomen. Den 
tysta hjärtinfarkten kan skada myokardiet som i ett senare skede leder till sviktande 
hjärtfunktion (Ericson & Ericson 2014, ss. 102-104). 
 
En studie (Evangelista, Ter-Galstanyan, Moughrabi & Moser 2009, ss. 572-577) påtalar 
att patienter med hjärtproblem har svårigheter att hantera sin oro och depression. Det 
finns även en skillnad mellan hur personer lever, både vad gäller socialt liv och etnisk 
tillhörighet, jämfört med innan debut av hjärtproblemen. De som har oro över sin 
sjukdom har också dålig sömn och spänning i kroppen. När patienten upplever oro 
triggar det även kroppens olika biomekanismer (kolesterolet, blodtrycket, puls, 
aktivering av immunsystemet), vilket påverkar kroppen negativt hos patienter med 
hjärtproblem (Batelaan, ten Have, van Balkom, Tuithof & de Graaf 2014, ss. 252-257). 
Konstam, Moser, De Jong och De Jong (2005, ss. 455-460) redovisar att de även har 
sett en försämring på hjärtats kontraktion, dvs. att oron kan påverka koagulationen 
negativt. Det påvisas även att den mentala hälsan har en påverkan på syretillförseln till 
hjärtat och att oron kan påverka hjärtat negativt. En annan studie (Rothenbacher, 
Hahmann, Wusten, Koenig & Brenner 2007, s. 552) påvisar att oron är ett tillstånd som 
behöver tas på allvar och förebyggande åtgärder behöver anordnas för dessa patienter. 
Konstam et al. (2005, ss. 455-460) uttrycker att det inte bara är de medicinska 
åtgärderna som behövs för att minska oron och ångesten hos patienterna. Det behöver 
även utvecklas någon form av terapi och samtal som är individanpassat och som kan 
användas i vårdmötet (Konstam et al. 2005, ss. 455-460). 
 
Skillnader mellan män och kvinnor 

Det finns skillnad mellan män och kvinnor avseende symtom vid bröstsmärtor. Kvinnor 
kontaktar larmcentralen senare än män och detta tycks bero på att de upplever 
symtomen som annorlunda än vad de föreställt sig vid akuta hjärtproblem, skriver 
Herning, Hansen, Bygbjerg och Lindhardt (2011, ss. 241-245). Herning et al. (2011, ss. 
241-245) uttrycker att män söker hjälp i tid då de har större kunskap om symtomen vid 
hjärtinfarkt och känner till att försenad behandling kan skada. Studien berör att kvinnor 
ofta tror att det är mer dramatiskt att få hjärtinfarkt, jämfört med upplevelsen av de 
symtom de har när de söker hjälp. Kvinnorna uppger att de trott att smärtorna skulle 
stråla ut i armen och att de skulle tappa medvetandet. Vidare ansåg de att smärtor var en 
varningssignal och inget tecken på att det för stunden skulle föreligga livsfara. Herning 
et al. (2011, ss. 241-245) framställer vidare att kvinnor inte såg sig befinna sig i någon 
riskgrupp av hjärtproblem och när de fick bröstsmärta fanns inga tankar på att det skulle 
vara ett hjärtproblem. I en annan studie (Hutton & Perkins 2008, ss. 88-93) nämns att 
män upplever en stor oro och rädsla för att göra för mycket med tanke på risken att 
drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt. Hutton och Perkins (2008, ss. 93-95) beskriver att 
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en del av männen inte var helt förvånade över att de själva fick hjärtproblem, dels på 
grund av att hereditet förelåg, dels för att männen hade varit trötta den sista tiden, vilket 
fått dem att ana att de inte var helt friska. Huvuddelen av männen i studien uttryckte 
dock att beskedet om hjärtinfarkt kommit som en chock. 
 
White, Hunter och Holttum (2007, ss. 280-286) beskriver att kvinnor med hjärtinfarkt 
ofta upplever en stor oro över om de kommer att bli friska igen samt hur de ska göra för 
att inte få en ny hjärtinfarkt. Kvinnorna uttryckte även oro över hur deras närstående 
skulle klara av situationen, hur respektive blev oroliga och låg vakna för att se om deras 
närstående andades när de sov. Kvinnorna ville inte visa för sina närstående att de var 
sjuka eller när de skulle ta sin medicin för att de kände bröstsmärta, just för att inte oroa 
sina anhöriga i onödan. 
 

Lidande 
Begreppet lidande 

Lidande är ett begrepp som kan sättas i paritet med hur människan upplever aspekter av 
lidande t.ex. smärta, saknad, oro och ångest. Dessa aspekter kan i sin tur vara 
synonymer till begreppet lidande samtidigt som de kan anges som bakomliggande 
faktorer till själva upplevelsen av lidande. Lidandet kan vara dolt, subjektivt och är 
patientens syn på sin sjukdom. Begreppet kan även ha en andlig och existentiell 
dimension (Eriksson 2001, ss. 19-21). Litteraturen uttrycker att lidandet är mänskligt 
och kan därför inte ses som patologiskt. Att kunna lindra lidandet tillhör förloppet och 
det kan patienten göra inom sig själv eller med hjälp av andra (Arman 2012, s. 187). 
När patienten upplever ångest, som enligt Arman (2012, s. 187) ingår i begreppet 
lidande, finns det ingen yttre påverkan utan patienten känner ångesten inom sig. 
Litteraturen nämner även att ångesten är plågsam för patienten, men att det samtidigt är 
en naturlig del i livet. Litteraturen nämner även att lidandet är en del av hälsan om den 
går att uthärda (Fredriksson & Eriksson 2001, s. 4).  
 

Människan som lider och uppvisar oro 

Arman (2012, s. 188) nämner att lidandet uppstår i människan t.ex. när han/hon känner 
en slags upplösning, tappar integriteten eller håller på att dö. Att se människan i sin 
helhet innebär inte att det är kroppen som lider utan människan (Arman 2012, s. 188). 
Författaren nämner även att patienten vill undvika känslomässig kontakt, dels för att 
kunna uthärda sitt lidande dels för att inte visa sitt lidande (Arman 2012, s. 192). Även 
Delmar (2013, s. 142) beskriver att vid en kronisk sjukdom uppvisar patienten 
hopplöshet, tveksamhet och tappar kontrollen, som i sin tur leder till oro och frustration. 
Delmar skriver vidare att vid sjukdom tappar patienten en del av sin identitet och 
meningen med livet får ny innebörd. Patienten uttrycker oro över framtiden, hur den 
kommer att utvecklas, om det finns nya mediciner eller teknologi så att de kommer 
tillbaks till sitt tidigare liv.  
 

Patientens behov av delaktighet 
Patienter uttrycker på olika sätt hur de vill vara delaktiga i samtalet om deras vård, en 
del patienter nämner att det räcker med att få information om vad vårdpersonal tänker 
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göra under den akuta fasen (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz 2010, s. 486). Studien 
beskriver även att en del andra patienter berättar att det är svårt att bestämma och vara 
med på olika beslut när de inte vet något om sjukdomen eller vilka åtgärder som 
behöver göras. Patienterna nämner även att de vill vara delaktiga i samtalet angående 
deras vård, i och med detta ökar även vårdarnas åtagande mot patienterna (Höglund, 
Winblad, Arnetz & Arnetz 2010, ss. 485-487).  
 
I en studie (Jayne Togher, Davy & Niroshan Siriwardena 2013, s. 943) redovisas hur 
patienten upplever att inte bli sedd och få information om sin vård. Patienten uttrycker 
tomhet, nedstämdhet då vårdaren är där utan att vara närvarande. En motsvarande 
situation rapporteras i en annan studie (Bundgaard, Nielsen, Delmar & Sørensen 2012, 
s. 2284) och gäller om sjuksköterskan dokumenterar under pågående samtal, då anser 
patienter att de inte tas på allvar och de känner sig förbisedda. Ytterligare en studie 
(Decker, Garavalia, Chen, Buchanan, Nugent, Shipman och Spertus 2007, s. 462) 
beskriver att patienten inte alltid är delaktig i vården och all information ges oftast inte 
till patienten direkt. Decker et al. (2007, s. 462) påtalar att i det akuta skedet har 
patienten svårt att ta in information och att vårdpersonal bör anpassa språket efter 
individen.  
 

Kommunikation – samspel mellan människor 

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan skall ha förmåga 
att kunna kommunicera med patient och närstående på ett lyhört, empatiskt och 
respektfullt sätt (Socialstyrelsen 2005, ss. 10-12). Kommunikation är ett verbalt utbyte 
av tankar, personen tänker något som den vill förmedla till en annan person, han/hon 
omformulerar sina tankar till ord och uttrycker det till motparten. För att det skall uppstå 
kommunikation mellan två eller flera personer, så måste personerna förstå varandras ord 
och tankar annars uppstår ingen kommunikation. Förstår personerna varandra verbalt 
kan informationen även tolkas och få fram innebörden vad egentligen personen vill få 
fram. För att kunna göra det och som har stor betydelse i tolkningen är personens 
kunskaper, referensramar, fördomar samt erfarenheter i livet. För personen som tar emot 
orden och lyssnar på den som pratar, räcker det inte med att höra orden och tolka dem, 
utan han/ hon behöver även se på talarens övriga språkbruk, tonfall, kroppsspråk 
(Nilsson & Herlitz 2008, s. 56).  
 
Samspelet mellan människor är en grundsten i att kunna kommunicera, vare sig om vi 
pratar med varandra, intervjuar olika människor, skriver till varandra. Det mänskliga 
beteendet är en form av kommunikation, vad personen säger, vad personen inte säger, 
hur den klär sig, vad den gör och eventuella symboler personen visar upp (Nilsson & 
Herlitz 2008, ss. 56-57). I mötet med en patient använder sig sjuksköterskan av 
kommunikation i olika former. Vilken förmåga sjuksköterskan har att kommunicera, är 
avgörande om han/ hon får fram informationen från patienten och vidare är avgörande 
för den fortsatta vården. En annan faktor som kan påverka sjuksköterskans förmåga att 
kommunicera är det yttre, så som arbetsbelastning och minskad motivation. Dessa 
faktorer kan ge en sämre kvalité och i sig vara ett hinder i kommunikationen mellan 
vårdare och patient (Shafipour, Mohammad & Ahmadi 2014, ss. 239-242).  
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Forskning har visat att 55 procent av kommunikation mellan två personer står för 
kroppsspråket, 38 procent utgör vilket sätt personen uttrycker sina ord, ljudnivå, tonfall. 
De sista sju procenten avhandlar vad personen verkligen säger. Personer tar ofta till sig 
mer begrepp och emotionella uttryck i kommunikationen (Huber 2000, ss. 209-210). En 
modell som är omtalad inom kommunikation är ”radiomodellen”, en person sänder 
något, en annan tar emot meddelandet och där emellan är det olika sk. ”brus”. Bruset 
stör kommunikationen på olika sätt. Det är en förståelse som sjuksköterskan behöver ha 
med sig vid kommunikation med patienten (Fossum 2007, ss. 26-27).  
 

Verbal och icke-verbal kommunikation 
Kommunikation kan delas in i verbal och icke-verbal. Den verbala kommunikationen 
innefattar tal och skrift, hur du säger det med volym, hastighet. Den icke-verbala 
kommunikation är hur ditt kroppsspråk är, vilket tonfall du har och hur 
kroppshållningen ser ut. Information tolkas inte alltid exakt som den menas att 
förmedlas. Både sändare och mottagare kan tolka informationen olika och analysen av 
vad vi säger kan bli annorlunda och missförstånd kan då uppstå (Nilsson & Herlitz 
2008, ss. 58-59). Kourkouta och Papathanasiou (2014, ss. 65-66) poängterar vikten av 
att vara uppmärksam på den icke verbala kommunikationen, då denna typ av 
kommunikation kan ge vårdaren mer information om patientens tillstånd och behov. 
 

Olika roller i kommunikationen 
Det handlar inte bara om att kunna kommunicera, utan även om personen som vill 
intervjua en person, hur han/ hennes känslor är i intervjutillfället. Känslorna påverkar 
förhållningssättet mellan personer, det kan innebära att vi får ett överdistansierat eller 
underdistansierat förhållningssätt. Kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan 
försvåras ytterligare. Mötet med varandra kan framkalla minnen från tidigare händelser i 
livet och patienten eller sjuksköterskan under- eller överdistansierar sig. I mötet kan det 
innebära att de två aktörerna intar olika roller, en intar en överordnad roll som kan visa 
sig i makt och den andra kommer i underläge som kan visa sig genom hjälplöshet och 
trotsigt agerande (Lajksjö, Tedfeldt, Eriksson & Larsson 2006, ss. 137-138). Nordby 
(2014, s. 18) nämner att om målet skall uppnås i en kommunikation behövs det 
förklaras hur ambulanssjuksköterskan uppfattar mottagarens argument och det behöver 
inte vara verbalt språk för att nå fram i mötet mellan ambulanssjuksköterskan och 
patient.  
 

Vårdande vårdmöte – ömsesidighet  
Vårdmöte är när patient och vårdare möts och där vårdare hjälper patienten i hans/ 
hennes hälsoprocesser. För att ett vårdmöte skall växa fram kan det behövas både 
beröring och inbjudan. En sådan framgång nås bäst genom att vårdaren visar sitt ansikte 
och framförallt att genom att vårdarens och patientens ögon möter varandra. Patienten 
kan känna sig bortglömd och tappar all sin energi om vårdaren inte har tid eller är 
forcerad i själva mötet. Vårdaren bör vara medveten om hur han/hon bemöter patienten 
och förstår skillnaden mellan ett öppet, vänligt ansikte och ett slutet, ovänligt ansikte 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 193). Det är en utmaningen att ta vara på vårdmötet 
mellan patient och vårdare, ta ansvar över att mötet tillgodoses från dem båda och att 
mötet blir vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-193).    
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Dahlberg och Segesten (2010, ss. 194-195) skriver vidare att det givetvis måste var ett 
ömsesidigt möte mellan vårdare och patient. Det skall finnas tillit och att patienten 
uppmuntras att uttrycka sina behov och önskemål till vårdaren. Patientens sårbarhet av 
att ha erhållit en allvarlig skada påverkar mötet och hur närheten är mellan patient och 
vårdare. Vårdaren bör vara observant och kunna vara följsam gällande hur patienten vill 
och behöver närhet och kontakt. Den viktiga ansatsen i vårdmötet är samtalet, att kunna 
få klarhet i hur patienten mår och att vårdaren inte samtalar med utan till honom/henne 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). Även Delmar (2013, s.144) beskriver att 
sjuksköterskan skall ha en god relation med patienten för att kunna nå fram, det innebär 
att sjuksköterskan skall ha förmåga att skapa tillit och visa ömsesidighet respekt för 
patienten. 
 
Rehnsfeldt och Eriksson (2004, s. 266) skriver att vårdaren behöver förstå patientens 
värld, samtidigt kunna ge en meningsfull vård, detta kommer att generera i att han/ hon 
minskar lidandet hos patienten. De nämner även att vårdaren behöver möta patienten 
där den befinner sig för stunden, andligt och existentiellt, för att uppnå och ge patienten 
ett bra liv. Rehnsfeldt och Eriksson (2004, s. 264) poängterar att det är sjuksköterskans 
ansvar att möta patienten i hans/ hennes lidande. Carnevale (2009, s. 182) nämner att 
vårdaren behöver förbereda sig för att möta patienten, försöka förstå var patienten 
befinner sig emotionellt och hur upplevelsen är av hans/ hennes lidande. Han nämner 
även att vårdaren måste ha en distans till patienten för att inte bli utbränd. Detta för att 
vårdaren jobbar nära patienten och därmed kan bli emotionellt påverkad. Under 
vårdtiden har sjuksköterskan ett ansvar för att ge patienten ett fortsatt leverne, genom att 
ge tröst, hjälpa patienten att förstå deras tillvaro, stötta patienten emotionellt, skapa en 
trevlig miljö samt vara en länk mellan familj och vänner (Martins & Basto 2011, ss. 
165-166). Rydahl-Hansen och Eriksen (2009, s. 45) skriver att sjuksköterskan oftast 
fokuserar på att lindra patientens lidande gällande konkreta tecken, t ex. illamående och 
smärta. Det är desto svårare för sjuksköterskan att lindra det abstrakta, detta på grund av 
att sjuksköterskan är begränsad när det gäller att vara intim, såväl som att ha distans till 
patienten. 
 
Samtalet bör skapa goda förutsättningar mellan vårdare och patient. Vårdaren skall vara 
uppmärksam på att inte vara värderande i språket, som att använda sig av ord eller 
uttryck som kan leda till missförstånd (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200-201). 
Författarna belyser att det i samtalet gäller att tänka på att bibehålla värdigheten för 
patienten. Det innebär att patienten skall få en värdig vård och det går inte att ifrågasätta 
detta (Dahlberg & Segesten 2010, s. 201). Dahlberg och Segesten (2010, s. 202) nämner 
att vårdaren skall ta sig tid med patienten, lyssna på honom/ henne, skapa ögonkontakt 
och med detta får patienten energi, entusiasm och känner sig sedd. Enligt Hörberg 
(2008, ss. 63-65) bör vårdaren tänka på hur denne uttrycker sig till patienten, vissa ord 
kan såra patienten och det skapar direkt distans mellan vårdare och patient samt att 
vårdaren indirekt kränker patienten. 
 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 206) beskriver att det inte finns några tydliga regler om 
hur ett samtal skall genomföras. Varje samtal är i sig unikt och kan ej genomföras 
naturligt enligt en manual. För en oerfaren vårdare som genomför ett samtal för första 
gången kan det vara svårt att hamna rätt i första mötet. Det finns några fraser som 
vårdaren kan inleda med för att nå fram till patienten. Dels är det att vara öppen, följsam 
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och vända ansiktet mot den andre för att inbjuda motparten. För att få en bra start i 
samtalet kan en så enkel sak som att hälsa bidra till detta och det är en grundsten i 
samspelet mellan människor. I samband med att hälsa på patienten kan vårdaren även 
nicka, som påvisar uppmärksamhet mot patienten. Vårdaren bör ge en klar och tydlig 
bild till patienten direkt i inledningen, detta kan föra med sig att patienten känner sig 
trygg. I huvudsak handlar det inte om vad vårdarna säger, utan vad han/hon har för 
avsikt med det de gör. 
 

Vårdande samtal – att möta oro 
Handlar samtalet om en situation som är krisartad eller om ett svårt område, är det bra 
att vårdaren tar god tid på sig och förtydligar för patienten att det finns tid för det 
vårdande samtalet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 206-207; McCabe 2004, s 44). Även 
Kennedy Sheldon, Barrett och Ellington (2006, ss. 143-146) beskriver att 
sjuksköterskan skall vara närvarande och att det får ta tid att minska patientens oro. I ett 
samtal kan det finnas svårigheter med att få fram det egentliga problemet. Enligt 
McCabe (2004, s. 44) kan det underlättas genom att ha tålamod och låta samtalet ta sin 
tid.  
 
Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen (2006, s. 307) beskriver att vårdaren behöver läsa 
av patienten och möta honom/henne där personen befinner sig i sin kris för att delge 
information. Vidare beskrivs att sjuksköterskan ska försäkra sig om att patienten förstår 
innebörden av informationen. Detta kommer i förlängningen att leda till att patienten 
blir mer trygg och kunna förstå sin sjukdom på ett bättre sätt. Delmar (2013, ss. 142-
143) nämner att ett av sjuksköterskans huvudsyfte är att ta fram patienternas livsgnista i 
lidande och kris. Hon nämner även att sjuksköterskan har ett ansvar att försöka ta till sig 
patienternas situation och se vad de behöver. Där ingår att lyssna på vad de egentligen 
vill eller vilket stöd de behöver för att kunna gå vidare och klara av framtiden med sin 
sjukdom.  
 

God vårdrelation – minskar oron 
I en studie (Jayne Togher, Davy & Niroshan Siriwardena 2013, ss. 942-947) beskrivs 
god kommunikation mellan vårdpersonal inom ambulanssjukvården och patient, som en 
situation då patienten känner sig väl omhändertagen. En annan studie (Zarea, 
Maghsoudi, Dashtebozorgi & Hossin 2014, ss. 159-164) belyser vikten av att ha en bra 
relation mellan vårdare och patient vid samtalet, för det ger en terapeutisk effekt som 
minskar oron. Olika patienter utrycker olika huruvida de vill höra vad vårdgivaren 
misstänker för diagnos. Patienter upplever i vissa fall att det påverkar dem negativt att 
få reda på diagnosen hjärtinfarkt. I studien beskrivs även hur vårdgivaren nämner att det 
kan bli en negativ trend när de inte kommunicerar om olika behandlingar, p.g.a. att 
vårdgivaren koncentrerar sig på att påbörja behandling. Kommunikation och kontakt 
med patienten gör att patienten är med i vårdarbetet och gör att patienten blir mer 
närvarande, enligt Jayne Togher, Davy och Niroshan Siriwardena (2013, ss. 942-947).  
 
Lloyd och Bor (2009, ss. 17-19) uttrycker att för att skapa förtroende gäller att lyssna 
till patienten och respektera dem utifrån den situation som de befinner sig i. Nordby 
(2014, s. 18) skriver på liknande sätt, att om målet skall uppnås i en kommunikation 
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behövs det förklaras hur ambulanssjuksköterskan uppfattar mottagarens argument och 
det behöver inte vara verbalt språk för att nå fram i mötet mellan 
ambulanssjuksköterskan och patient.  
 
Dock har forskningen (van Beek, Oude Voshaar, van Deelen, van Balkom, Pop & 
Speckens 2014, ss. 448-452) påtalat svårigheter i ett samtal som genererar oro och 
ångest hos patienter med symptom på hjärtinfarkt. Det är viktigt att vårdaren redan i 
ambulansen etablerar en bra kontakt med patienten, genomför undersökning och även 
tar ett elektrokardiografi (EKG). Vårdaren nämner för patienten att EKG ser bra ut, men 
att det behöver genomföras blodprovskontroller på akutmottagningen. Detta i syfte att 
se om det finns tecken på hjärtproblem. Van Beek et al. (2014, ss. 448-452) påpekar att 
detta kan generera till ännu mer oro hos patienten än tidigare, med anledning av den 
ovisshet som uppstår då ytterligare provtagning krävs. Van Beek et al. (2014, ss. 448-
452) nämner även vikten av att ta patientens oro på allvar samt kunna bidra med 
trygghet och det är oftast sjuksköterskan som först träffar patienten. För att lyckas med 
detta krävs en god kunskap i kommunikation. Vårdaren behöver vara intresserad och 
vara professionell genom att fånga upp känslomässiga ord (t.ex. ilska, sorg, oro) från 
patienten och kunna ge gensvar på patientens känslor, enligt van Beek et al. (2014, ss. 
448-452). 
 
Ambulanssjuksköterskan möter lidande 

Ambulanssjuksköterskan är ofta den första vårdare som patienten möter. Wireklint 
Sundström, Bång, Karlsson, Winge, Lundberg och Herlitz (2013, s. 3580) har studerat 
patienter inom prehospital akutsjukvård där det framkommer att bröstsmärtan och 
symtomen på misstänkt hjärtinfarkt tycks vara väsentligen mer påtaglig i början av 
mötet än senare vid ankomst till sjukhus. Patientens upplevelse av smärta är högre 
initialt jämfört med efter att ambulanspersonalen har varit på plats. En avgörande faktor 
till att smärtan upplevs som stark är patientens oro, skriver Wireklint Sundström et al. 
(2013, s. 3580).  
 
En sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård ska 
utifrån patientens individuella behov och komplexa sjukdomstillstånd ansvara för 
avancerad omvårdnad (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 2012, s. 6). Inom 
ambulanssjukvård är bröstsmärta en av de vanligaste larmorsakerna (Herlitz & 
Svensson 2009, s. 264). Patienter med misstänkt hjärtinfarkt uppvisar ofta lidande i 
form av smärta, oro och ångest (Herlitz & Svensson 2009, ss. 265-266).  
 
I tidigare studier framgår det att det är sjuksköterskans uppgift att samtala med patient 
och anhöriga om situationer som förändrar deras livsvärld. Detta påverkar 
sjuksköterskan emotionellt och kan upplevas som nedstämdhet och frustration över 
situationen med patient och anhöriga (Kennedy Sheldon, Barrett & Ellington 2006, ss. 
143-146). Även Jayne Togher, Davy och Niroshan Siriwardena (2013, s. 943) beskriver 
hur vårdaren upplever svårigheter i att kommunicera när patienten genomgår en kritisk 
fas. Patienten blir då förbisedd och inte delaktig, enligt Jayne Togher, Davy och 
Niroshan Siriwardena. (2013, s. 943).  
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Den prehospitala miljön kan vara oordnad och arbetsförhållandena pressade. I detta ska 
ambulanssjuksköterskan främja välbefinnande och förebygga lidande i plötsligt 
förändrade livssituationer. I sådana situationer ingår att individuellt anpassa 
informationen och att organisera vårdandet för att främja patienters och deras 
närståendes välbefinnande (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 2012, ss. 6-8). 
Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans arbete omfattar International Council 
of Nurses etiska kod med fyra grundläggande ansvarsområden. Här ingår bl.a. att 
återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  
 
En studie (Wireklint Sundström & Dahlberg 2011, ss. 116-118) beskriver hur vårdaren i 
en ambulans befinner sig tätt intill patienten hela tiden, både på i och utanför 
ambulansen. Vårdaren finns nära patienten och använder ögonkontakt, närhet, dialog 
och tekniska hjälpmedel i bedömningen. I studien nämns även att om vårdarna i 
ambulans skall minska patientens oro och lidande, skall de jobba med varandra och 
bjuda in patienten i bedömningen. En annan studie (Elmqvist, Fridlund & Ekeberh 
2008, s.190) beskriver att vid det första mötet mellan vårdare och patient handlar det 
inte bara om medicinsk behandling. Utan mötet handlar en hel del om att kommunicera 
samt bibehålla patientens identitet, genom att bekräfta och se helheten av patienten. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Vid akut hjärtinfarkt är symptomen oftast kraftfulla och smärtsamma. Patienterna är 
allmänpåverkade och upplever lidande i samband med insjuknandet. Upplevelsen kan 
vara traumatisk och få negativa följder men skadan kan begränsas och lidande lindras i 
det prehospitala vårdmötet. Ambulanssjuksköterskan kan vara den första vårdaren som 
möter patienter med hjärtinfarkt och det är sjuksköterskans ansvar att möta patienten i 
hans/ hennes lidande. Ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö är dessvärre ofta oordnad 
och omhändertagandet sker under tidspress. Under sådana förhållanden har 
ambulanssjuksköterskan en utmaning i att vara observant och följsam till patientens 
lidande. Forskningen påtalar svårigheter då det gäller att kommunicera med patienter 
som genomgår en livskris och att genomföra ett samtal som genererar oro och ångest 
hos patienter med symptom på hjärtinfarkt. Ambulanssjuksköterskan kan i dessa 
vårdmöten påverkas emotionellt och uttrycka frustration, vilket kan leda till att 
patienten då upplever sig vara förbisedd och inte delaktig. Därför är det problematiskt 
att det saknas tidigare forskning om hur ambulanssjuksköterskan bemöter och 
kommunicerar med patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Genom att undersöka 
upplevelser av hur ambulanssjuksköterskor lindrar lidandet i dessa vårdmöten, strävar 
författarna efter att uppnå fördjupad kunskap om ett vårdande förhållningssätt i 
bemötande av patient med hjärtinfarkt. 
 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av vårdande som 
möjliggör lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt. 
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METOD 

Kvalitativ intervjustudie 
Denna studie är en kvalitativ intervjustudie med induktiv design, vilket valts för att 
passa in på studiens syfte. Induktiv design väljs enligt Elo och Kyngäs (2007, ss.109-
111) för att bäst få en inblick i ambulanssjuksköterskans upplevelser. Det studerade 
fenomenet är lindrat lidande hos patient med misstänkt hjärtinfarkt, så som det upplevs 
av ambulanssjuksköterskan. 
 
Inom kvalitativ metod ligger fokus på att beskriva företeelser som inte kan ”mätas”, 
med antagandet att människors upplevelser av de här företeelserna kan vara kvalitativt 
olika. Genom att lägga märke till och reflektera över de kvalitativa likheter och 
skillnader som framkommer utifrån det transkriberade materialet, växer tolkningarna 
fram. Kvale och Brinkmann (2014, s. 15) beskriver att samtalet är en grundläggande 
form av mänsklig interaktion och det är genom samtalet som vi lär känna andra 
människor. Det är då vi får kunskap om varandras upplevelser, erfarenheter, attityder 
och känslor. I intervjusamtalet har forskaren möjlighet att ställa frågor om och lyssna 
till människans livsvärld. 
 
I föreliggande studie beskrivs ambulanssjuksköterskors upplevelser som möjliggör ett 
lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Det är just upplevelserna ur 
ambulanssjuksköterskans perspektiv i dessa situationer som är av intresse och inte hur 
patienten upplever ett lindrat lidande.  
 
Intervju valdes som datainsamlingsmetod, enligt Kvale & Brinkmann (2014, ss. 19-24), 
då fokus under intervjuerna var riktade mot informantens upplevelse av lindrat lidande 
hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Intervjuarna eftersträvade förståelse för 
informantens upplevelse.  
 

Urval och informanter 
Inklusionskriterier för att delta i föreliggande studie är specialistutbildad sjuksköterska 
inom ambulanssjukvård och vårdarerfarenhet av patienter med hjärtinfarkt under minst 
två år. Flera alternativ till urval beaktades innan studiens början och 
inklusionskriterierna som till slut valdes ansågs vara rimliga till att kunna besvara syftet. 
Författarna eftersträvade att inkludera informanter med varierande erfarenhet, olika 
åldrar samt lika fördelning mellan män och kvinnor, då detta kan tänkas ge ett 
varierande underlag.  
 
Författarna har strävat efter ett representativt urval snarare än att bestämma omfånget 
till ett bestämt antal. Två ambulansorganisationer i västra Sverige valdes ut där 
informanter skulle tillfrågas. Efter samtycke från verksamhetschefen för respektive 
ambulansorganisation tillfrågades åtta personer. Efter att åtta informanter tackat ja till 
medverkan i studien bestämdes tid och plats med sex av dessa och resterande två 
behölls som reserver. Samtliga informerades och lämnade samtycke innan intervjuerna 
påbörjades.  
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Studien består således av sex informanter i åldern 27-44, varav fyra män och två 
kvinnor. Informanternas arbetslivserfarenhet inom ambulansen var mellan tre och 18 år 
(medeltal 10 år). Erfarenhet inom vården som sjuksköterska var i medeltal 10 år och 
som specialistutbildade ambulanssjuksköterskor i medeltal sex år.   
 

Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod användes intervjuer med öppen intervjuteknik enligt Kvale 
och Brinkmann (2014, ss. 206-209). Intervjuerna började med den inledande öppna 
frågan; ”Skulle vilja att du berättar om en situation när du upplevt att du kunnat lindra 
lidandet hos en patient med misstänkt hjärtinfarkt”. Frågan var öppen för att öka 
möjligheten att informanterna skulle svara utifrån sina egna livshistorier och 
upplevelser. Utifrån informanternas svar utformades löpande följdfrågor under 
intervjun, som t.ex. ”Skulle du kunna utveckla…”, ”Hur menar du när du berättar 
om…” och ”Kan du ge exempel på det du sa om…”. Tillvägagångssättet innebar att 
eftersträva djup i datainsamlingen. Att intervjun tolkas i stor utsträckning under själva 
intervjun samt följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av svaren 
ingår i kvalitetskriterier enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 206). Exempel på detta 
var att intervjuarna presenterade tolkningar under intervjuerna av vad som sagts och 
detta bekräftades eller bestreds sedan av informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
209).  
 
Båda författarna genomförde en pilotintervju i ett inledande skede för att testa den 
öppna inledande frågan och intervjusituationen i stort. Pilotintervjuerna transkriberades 
och godkändes av handledaren.  
 
Då informanterna fick välja plats för intervjun var miljön för respektive intervjutillfälle 
varierande, men gemensamt var att intervjun skedde i ett avskilt rum utan avbrott i 
intervjun samt utan andra ljud i bakgrunden. Rum valdes av informanterna med ett 
beaktande att minimera störande eller distraherande moment och miljö. Det var ytterst 
viktigt att informanterna inte var i beredskap för nya uppdrag. Författarna genomförde 
tre intervjuer var och författarna var noga med att endast en av dem skulle närvara vid 
tillfället för att beakta och förhindra maktasymmetrin som kan uppstå vid en 
intervjusituation enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 48-52). Under samtliga 
intervjuer satt informanten mittemot, på ett behagligt avstånd för bägge. På så sätt ökade 
chansen för en avslappnad stämning för informanten. 
 
Intervjuerna spelades in elektroniskt och varade i genomsnitt 34 minuter. Transkribering 
gjordes med teckensnittet Times New Roman, storlek 12 med enkelt radavstånd samt 
kodade initialer för att markera vem som sade vad. Varje rad numrerades i 
transkriberingen. Upprepningar och hummanden skrevs i möjligaste mån ned för att få 
fram andan i intervjun i textmaterialet som transkriberades. Dock har allt material inte 
ordagrant skrivits ut då intervjun inte är föremål för en detaljerad språklig analys och då 
det inte alltid är nödvändigt att skriva ut all text vid inspelning av intervjuer. Vidare 
finns inte något standardsvar på hur intervjuerna ska skrivas ut (Kvale & Brinkmann, 
2014). Exempel på text som inte har skrivits ut är delar av samtalet som innefattar 
information som är irrelevant för studiens ändamål och anses inte kunna besvara syftet. 
Detta ersattes i transkriberingen med ”bortklippt text, ej relevant”.  
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Dataanalys 
Generellt gäller att kvalitativa analyser inte har någon strikt metodik, eftersom analysen 
är så starkt förknippad med det unika innehållet från det kvalitativt insamlade materialet 
enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 235-244). Syftet med bearbetningen är att 
beskriva en principiell helhet som grundar sig i en grundlig bearbetning av materialet 
och inte att enbart återge vad som sagts i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 
245-248). Med en kvalitativ ansats kan både likheterna och bredden i olikheterna i 
upplevelser fås fram. 
 
Analysen av transkriberingarna genomförs utifrån anvisningar för kvalitativ ansats 
enligt Elo och Kyngäs (2007). Analysen påbörjades med att “lära känna” det empiriska 
materialet genom att läsa igenom alla transkriberingar noggrant och ett flertal gånger för 
att uppnå en helhetsförståelse. Huvuduppgiften här var att identifiera de mest 
betecknande beståndsdelarna i svaren, de s.k. meningsbärande enheterna. De 
meningsbärande enheterna som ansågs svara mot studiens syfte identifierades. Text 
plockades då ut och bildade fristående oberoende enheter. Nästa steg innebar en 
sammanställning av textutdragen. Skillnader och likheter i informanternas svar skulle 
kunna vara beroende av hur intervjuaren ställt frågorna. Författarna diskuterade sedan 
sinsemellan för att motverka att relevanta svar exkluderas eller att irrelevanta svar 
inkluderas, enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 245-249). Därefter skapades koder 
som kort beskrev innehållet. Vidare gjordes en jämförelse mellan koderna utifrån 
skillnader och likheter samt sorteras sedan i underkategorier. Liknande innehåll fördes 
samman. I respektive underkategori är innehållet nära besläktat med varandra och 
skiljer sig från innehållet i andra underkategorier, enligt Elo och Kyngäs (2007). 
Analysarbetet tydliggörs genom ett utdrag i tabell 1 på nästa sida. 
 
Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Jag tycker oftast att det hjälper att 
prata med anhöriga och att de får 
vara med i vården av patienten. 
Det gör att de är nöjda och 
tacksamma när vi går. 

Prata med 
anhöriga och de 
får vara med i 
vården  

Involvera anhöriga Anhörigas delaktighet 

Jag tänker medvetet på att själv 
vara lugn. Jag ser ofta att 
patienterna verkar ha tappat 
kontrollen, det är som ett kaos. 
Jag arbetar sansat och sakligt, tar 
en sak i taget och får med 
patienten i det här. Lugnet 
tenderar att smitta av sig och reda 
ut kaoset. 

Medvetet vara 
lugn, arbeta 
sansat och 
sakligt. Lugnet 
smittar av sig 
och reder ut 
kaoset som 
patienten 
befinner sig i. 

Bidra med lugnet 
när patienten tappat 
kontrollen 

Ambulans-
sjuksköterskans lugna 
förhållningssätt 

Att man finns där även om det 
finns olika behov. En del vill ha 
kroppskontakt. En del vill hålla 
handen. En del vill absolut inte 
det, de vill vara för sig själva. 
Men ändå gäller hela tiden visa 
att man är där genom att 
acceptera var och ens önskemål. 

Oavsett olika 
behov, om 
patienten vill ha 
kroppskontakt 
eller vara för sig 
själv, gäller det 
att acceptera 
individens 
önskemål 

En del vill absolut 
inte hålla handen 

Ambulans-
sjuksköterskans 
engagemang och 
följsamhet 
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Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska överväganden har gjorts enligt Vetenskapsrådets “God Forskningssed” 
(Hermerén 2011). samt Helsingforsdeklarationen (WMA 2014). Innan intervjuerna 
påbörjades informeras deltagarna i god tid både muntligt och skriftligt om studiens 
syfte. Informanterna fick i lugn och ro läsa igenom samt underteckna 
samtyckesdokumentet vid intervjutillfället. Information framgick om att 
intervjumaterialet destruerades efter att arbetet slutförts. Vidare informerades om att 
deltagandet i studien var frivilligt och kunde när som helst avbrytas utan negativa 
följder. Integritetsskyddet beaktades. Intervjuerna kodades för att säkerställa 
avidentifiering. För att bibehålla konfidentialiteten är författarna de enda som har 
tillgång till datainsamlingen. Därmed uppfylls även Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer med fyra etiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-9). 
 

Författarnas förförståelse 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 196-197) beskriver förförståelse som 
författarnas bild av fenomenet som ska studeras. Begreppet inkluderar förutom teoretisk 
kunskap och tidigare erfarenheter även förutfattade meningar. Författarna reflekterade 
därför över sin förförståelse för att reflektera och tydliggöra kunskaperna som eventuellt 
kunde påverka arbetet under studien. Författarna har drygt ett respektive tre års 
erfarenhet av arbete som sjuksköterskor inom ambulanssjukvård innan studien 
påbörjades.  
 
Författarnas förförståelse inom ämnet var att vårdpersonal ofta upplever 
omhändertagandet av en patient med hjärtinfarkt som komplext. Författarna anser sig 
själva ha ringa erfarenhet av liknande situationer. Förförståelsen innefattar även att 
ambulanssjuksköterskans vårdande att lindra lidande i situationer där patienten 
misstänks ha hjärtinfarkt, företrädesvis görs genom medicinsk behandling och verbal 
kommunikation.  
 
Enligt Malterud (2014, ss. 48-50) kan det vara både positivt och negativt med 
förförståelse och en intervjuare kan inte heller frigöra sig från den. Under intervjun kan 
nya intressen dyka upp, som kan leda till nyfikenhet för något som kan verka vara ett 
sidospår. Det är en konst att vara tillräckligt öppen och samtidigt fokuserad under 
intervjuerna. Malterud (2014, ss. 48-50) menar att ny kunskap kan finnas längs sådana 
sidospår. 
 

RESULTAT 

I studiens resultat redovisas ambulanssjuksköterskans upplevelser av vårdande som 
möjliggör lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Resultatet presenterar 
ett vårdande förhållningsätt utifrån fem kategorier med tillhörande underkategorier 
(tabell 2). Avslutningsvis presenteras studiens huvudkategori. 
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Tabell 2. Sammanfattning av resultatet kategorier. 

Ambulanssjuksköterskans lugna förhållningssätt  
Ambulanssjuksköterskornas hållning karakteriseras av ett lugnt förhållningssätt och 
närhet i vårdmötet som möjliggör känsla av kontroll hos patienten. Att initialt möta 
patienten med ett leende kännetecknas som inbjudande och signalerar öppenhet, vilket 
bidrar till att patienterna lättare slappnar av. Ett lugnt samtalstempo och beröring 
påvisas. Positioneringen i rummet, likaså skapande av vårdrummet, möjliggör att 
vårdandet sker patientnära och effektivt. Framträdande i det lugna förhållningssättet är 
att vara vänd mot patienten och ha ögonkontakt.  
 
Denna kategori byggs upp av fyra underkategorier: Le och ha ögonkontakt, Bidra med 
lugnet när patienten tappat kontrollen, Bemöta patienten med lugn och beröring och 
Vara vid patienten sida. 
 

Le och ha ögonkontakt  
Vid första mötet med patienten påpekas vikten av att uppvisa ett vänligt ansikte. Det 
vänliga ansiktet beskrivs som att ha ett lätt leende samt att eftersträva och bibehålla 
ögonkontakten. Att ambulanssjuksköterskan positionerar sig vänd mot patienten och i 
möjligaste mån under hela samtalet, vilket beskrivs som att visa sig inkännande med 
den lidande patienten. Ambulanssjuksköterskor beskriver: 
 

Jag log mot henne // gjorde att hon lugnade ner sig, gjorde att vi lättare 
kunde behandla och undersöka henne. 

Underkategori Kategori Huvudkategori 

Le och ha ögonkontakt  Ambulanssjuksköterskans 
lugna förhållningssätt  
 

 
 
 
Förmedla 
kontroll i en 
kaotisk 
livssituation  

Bidra med lugnet när patienten tappat kontrollen 

Bemöta patienten med lugn röst och beröring 

Vara vid patientens sida  

En del vill absolut inte hålla handen Ambulanssjuksköterskans 
engagemang och följsamhet 
 
 

Fånga upp något i deras liv 

Lyssna och intressera mig för patienten som 

person 

Bekräfta patientens delaktighet Patientens delaktighet 

Patienten får behålla sin identitet 

Berätta vad man tänkt göra – men inte i alla  
situationer 

Patientens insikt och 
kunskap 
 

Förmedla att kroppen inte tar skada 

Förbereda på PCI-behandling  

Förstå de anhörigas situation Anhörigas delaktighet 
 Involvera anhöriga  
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Jag hade ögonkontakt, var vänd mot patienten // gjorde att jag 
förhoppningsvis uppfattas som mjuk och empatisk mot patienten.  

 

Bidra med lugnet när patienten tappat kontrollen 
Ambulanssjuksköterskan beskriver hur patienter uttrycker att de tappat kontrollen 
genom att uppvisa rädsla och stress. I vårdmötet bidrar då ambulanssjuksköterskan med 
lugn genom att tala sansat, arbeta i ett behärskat tempo och själv bibehålla lugnet. 
Lugnet hos ambulanssjuksköterskan beskrivs kunna “smittar” av sig till patienten och 
reder ut kaoset som patienten befinner sig i. En annan ambulanssjuksköterska säger:   
 

I liksom hela mötet så bidrog jag med det här lugnet. För att ofta känner 
patienterna med hjärtinfarkt att dom har tappat kontroll över sin situation. 
Att jag bara är där, arbetar lugnt, sansat, tar reda på vad det är och inte 
jobbar hafsigt och slarvigt… Då uppfattar jag att patienten får förtroende 
för mig och då blir lugnare själv. 

 
Bemöta patienten med lugn röst och beröring  

Det framkommer att ett lindrat lidande kan uppnås genom ett gott bemötande. 
Ambulanssjuksköterskorna beskriver hur de inleder det nya vårdmötet genom att 
presentera sig för patienten, komma nära, använda beröring och inbjuda till dialog. 
Genom att patienten får berätta sin upplevelse förefaller det som att patienten slappnar 
av. Ambulanssjuksköterskan kan då fullfölja en samlad bedömning. En 
ambulanssjuksköterska beskriver hur ett sådant bemötande gick till. 
 

Jag närmade mig och satte mig så jag var på hennes nivå, tog henne i 
handen och efter en stund börjar hon att andas lugnare, tittar mig i ögonen, 
släpper ner axlarna och ser lugnare ut. 

 
Vara vid patientens sida 

Det framkommer hur ambulanssjuksköterskans blotta närvaro kan förmedla lugn till en 
lidande patient med misstänkt hjärtinfarkt. Dessutom tydliggörs lugnet genom 
ambulanssjuksköterskans röst; ”nu är jag här och nu ska jag hjälpa dig”. Att vara vid 
patientens sida beskrivs även på följande sätt: 
 

När vi klev innanför dörren och såg henne så var det som att hennes blick 
sa ”snälla hjälp mig”. När jag sen började sätta mig ner // så säger hon tack 
gode gud att ni kom. 

 
Ambulanssjuksköterskans engagemang och följsamhet 
Engagemang och följsamhet karakteriseras av att lyssna in patientens berättelse och 
uppvisa ett genuint intresse för patienten situation och vad som föranleder 
hjälpsökandet. Framträdande är att vård och behandling anpassas efter den enskilda 
patientens situation, individuella behov och individuella miljö. Det påvisas att ett sådant 
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engagemang och sådan följsamhet bidrar till att patienten kan fokusera på något annat 
än sin smärta och oro.  
 
Denna kategori byggs upp av tre underkategorier: En del vill absolut inte hålla handen, 
Fånga upp något i deras liv och Lyssna och intressera mig för patienten som person. 
 

En del vill absolut inte hålla handen 
Det framkommer att ambulanssjuksköterskan känner in situationen och framför allt hur 
patienten vill ha det. Ambulanssjuksköterskorna ger uttryck för att de är följsamma till 
olika behov; att vårdares beröring inger trygghet och att patienten känner ett 
omhändertagande samt att en annan patient sluter sig och inte vill ha beröring. Det 
verkar som att det centrala är att tydliggöra för patienterna att ambulanssjuksköterskan 
finns där för dem och att patienten vet om det, med eller utan beröring. 
 

En del vill hålla handen. En del vill absolut inte det, de vill vara för sig 
själva. Men ändå gäller hela tiden visa att man är där genom att acceptera 
var och ens önskemål.  

 

Fånga upp något i deras liv 
Ambulanssjuksköterskan beskriver att de engagerar sig i patienten genom att fånga upp 
något i deras liv som finns på t.ex. tavlor eller annat i bostaden som gör att patienten 
kan distraheras från oro och smärta. Att kunna hitta något positivt i patientens liv 
beskrivs som att lindra lidande på följande sätt:. 
 

Jag ser mig runt omkring för att fånga personliga intryck // så jag kan 
fånga upp något i deras liv, något bra. Det använder jag som en distraktion 
i positiv bemärkelse, så att de kan få annat att fokusera på än sin smärta. 

 

Lyssna och intressera mig för patienten som person 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att lindrat lidande kan uppnås genom att lyssna på 
patientberättelsen och visa att de bryr sig om vad som berättas. 
Ambulanssjuksköterskan uttrycker att det inte räcker med att intressera sig för patienten 
som fått hjärtinfarkt, utan det gäller att genuint uppvisa intresse för människan som 
finns vid deras sida.  
 

Jag märker skillnad på patienter om jag visar att jag är intresserad av 
personen också. Vem är du, hur vill just Du ha det, försöker jag vara 
lyhörd för. 

 

Patientens delaktighet 
Patientens delaktighet karaktäriseras av att patienten tillåts vara med i vården och över 
vilka beslut som fattas. Framträdande är att delaktighet kan ske på varierande sätt och 
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att graden av densamma varierar. Ambulanssjuksköterskor menar att det är väsentligt att 
patienten får bibehålla sin integritet så länge som möjligt.  
 
Denna kategori byggs upp av två underkategorier: Bekräfta patientens delaktighet och 
Patienten får behålla sin identitet. 
 

Bekräfta patientens delaktighet 

Under anamnestagningen strävar ambulanssjuksköterskan efter att skapa sig en bild av 
patientens vårdbehov och samtidigt ta med patienten i de olika besluten om åtgärder. Då 
hjärtinfarkt innebär kritisk sjukdom och tiden till sjukhus är en värdefull del i 
behandlingen är det av största vikt att inte transporten fördröjs. 
Ambulanssjuksköterskan beskriver vikten av att informera om detta för att öka 
patientens förståelse för eget snabbt handlande. Att ge medbestämmande och bekräfta 
patientens delaktighet beskrivs på följande sätt: 
 

Att dom får själva ha medbestämmande i sin behandling har god effekt // 
jag har tänkt så här, vad tycker du om det? De känner sig delaktiga // då 
känner dom sig bekräftade. 

Patienten får behålla sin identitet 
Det framkommer att ambulanssjuksköterskan beaktar olika patienters önskningar. När 
ambulanssjuksköterskan kopplar upp ett EKG blottas patientens överkropp vilket många 
patienter uttrycker som genant. En ambulanssjuksköterska beskriver en annan situation 
då patienten uttalar besvikelse över att inte få göra sig iordning innan avfärd till sjukhus. 
Det förefaller som att patienten upplever att kläderna bidrar till att bibehålla identiteten 
som människa och dra ut patientrollen ytterligare en stund. Ambulanssjuksköterskan 
berättar om patientens reaktioner: 
 

För henne var det viktigt att hon skulle ha på sig sina egna kläder, att hon 
fick behålla sin identitet. 

 

Patientens insikt och kunskap 
Insikt och kunskap kännetecknas av att patienten får vetskap om sin situation och den 
vård som ges samt hur den fortsatta vården kommer att fortskrida. Betydelsen av att 
berätta och beskriva händelseförloppet under pågående vård är framträdande. Det 
påvisas även att information och förberedelse för kommande vårdförlopp lindrar den 
oro som uppstår vid insjuknandet. Samtidigt framkommer det att 
ambulanssjuksköterskorna upplever att det finns situationer där patienten upplevs vara 
oemottaglig för information. 
 
Denna kategori byggs upp av tre underkategorier; Berätta vad man tänkt göra, 
Förmedla att kroppen inte tar skada och Förbereda på PCI-behandling.  
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Berätta vad man tänkt göra – men inte i alla situationer 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att information om undersökningar och 
behandling möjliggör ett lindrat lidande då patientens förståelse för sjukdomen ökar. 
Dock beskriver ambulanssjuksköterskorna också att det finns situationer där patienten 
upplevs vara oemottaglig för information.   
 

Han var blek, kallsvettades, sa bara ”nu kommer jag dö”. Dödsångest bara. 
Då är det inte läge att börja prata om nästa behandling som PCI, då vill jag 
bara hjälpa honom att uthärda en stund i taget. Ibland är det bäst att bara 
vara tyst. 

 
Det förefaller som att informationen ska ges redan i ett tidigt skede och sedan upprepas 
kontinuerligt för de som vill och kan ta emot informationen, genom att berätta resultaten 
av undersökningarna och vilken behandling som väntar efter ambulanstransporten. Det 
verkar som att förståelsen även effektiviserar vården. 
 

Det är viktigt att man berättar // vad man tänkt göra, så att patienterna 
förstår vad som sker. De blir mer närvarande. De förstår och accepterar att 
de till exempel behöver knäppa upp sin skjorta så att vi kommer åt 
bröstkorgen och kan klistra på elektroder för att ta EKG.  

 

Förmedla att kroppen inte tar skada 
Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de berättar om resultatet av EKG, att det visar 
på en hjärtinfarkt och vikten av att behandlingen påbörjas. Rädslor såsom att det är 
farligt med behandling är viktigt att ta på allvar. Det förefaller vidare som att dialogen 
mellan patient och ambulanssjuksköterska om hur behandlingen kommer att ske samt 
vad den kommer att resultera i, kan bidra till lindrat lidande. De nämner även att 
diskussioner kring för- och nackdelar med behandlingen förekommer. En 
ambulanssjuksköterska beskriver om hur hon/han berättar för patienten att kroppen inte 
tar skada:  
 

Jag säger det, att du har EKG-förändringar och jag kommer behandla dig 
som en hjärtinfarkt. Din kropp kommer inte ta skada av det, det är viktigt 
att förmedla det också. Det brukar slå väl ut. 

 

Förbereda på PCI-behandling 
Efter vård i ambulansen väntar PCI-behandling för patienter med misstanke om 
hjärtinfarkt. Det förefaller som att patientens lidande kan minskas genom att 
ambulanssjuksköterskan informerar om hur PCI-behandlingen kommer att gå till. 
Patienten delges information om vad som sker på sjukhuset och det verkar som att det 
blir förberedande för kommande situation. En ambulanssjuksköterska beskriver hur 
förberedelsen kan minska lidandet: 
 

Patienten behandlades med en lyckad PCI. Han sa några dagar efteråt när 
vi träffades // att det kändes bra att bli informerad redan i ambulansen, om 
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att operationsbordet och teamet väntar på mig och att de vill behandla 
hjärtinfarkten. Han tyckte han var någorlunda förberedd på vad som 
väntade på sjukhuset, vilket ju var målet. 

 

Anhörigas delaktighet 
De anhöriga kan bidra till vården. Anhörigas delaktighet karaktäriseras av att involvera 
de anhöriga i vården och beakta att de anhöriga också är i behov av 
ambulanssjuksköterskans vårdande. Anhöriga kan uppvisa oro och stress. De kan uttala 
att det tagit ”en evighet” för ambulansen att anlända till platsen, vilket kan förstås som 
uttryck för frustration och maktlöshet. Framträdande är att bemöta anhörigas eventuella 
irritation och misstro mot ambulanssjuksköterskan. Det påvisas vidare att anhörigas 
delaktighet i vården har betydelse för utfallet av vården. Minskad oron hos anhöriga 
bidrar till att minskat lidande för patienten.  
 
Denna kategori byggs upp av två underkategorier: Förstå de anhörigas situation och 
Involvera anhöriga. 

 
Förstå de anhörigas situation 

Ambulanssjuksköterskorna beskriver att samtal med anhöriga kan fördröja 
undersökning och behandling av patienten. Det förefaller dock som att visa förståelse 
för de anhörigas situation är betydelsefullt för vårdandet. Information till anhöriga ger 
ökad förståelse för patientens vårdbehov och ger ambulanssjuksköterskorna utrymme 
för vårdandet av patienten. Anhöriga kan också ses som en tillgång, då de ofta kan bidra 
med betydelsefull information i anamnestagningen.  
 

Vi visar att vi förstår att de är stressade eller rädda, säger att vi är ledsna 
för att det tog tid för oss att komma fram. Det gäller att få med anhöriga på 
banan, för det påverkar patientens tillstånd. Vi beskriver för dem vad som 
händer och att de kan få vara med och hjälpa till, då kommer vi iväg 
snabbare också. 

 
Involvera anhöriga 

Ambulanssjuksköterskan uttrycker att involvera anhöriga i vården kan generera positiva 
effekter för vårdandet såväl som för efterförloppet. Oron och stressen hos anhöriga 
beskrivs kunna dämpas genom att sysselsätta anhöriga med uppgifter, exempelvis 
uppmana dem att vara behjälpliga med att flytta på möbler eller hinder i vägen för 
smidig avfärd. Ett annat sätt som framkommer är att informera om resultatet av 
undersökningarna och därmed behovet av snabb ankomst till fortsatt behandling, vilket i 
sig förklarar behovet av en skyndsam vårdprocess.  
 

Patientens make var väldigt, väldigt stirrig och påtalade att ”ni måste göra 
någonting NU!” så vi satte honom i arbete, han fick hämta medicinlista 
och hennes legitimation och plocka ihop lite grejor. Då kunde han hjälpa 
till på det sättet och hon kändes samtidigt lugnare av det. 
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Förmedla kontroll i en kaotisk livssituation 
Resultatet kan förstås som att ett lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt 
kan uppnås genom att ambulanssjuksköterskan förmedlar kontroll i en kaotisk 
livssituation. Kännetecknande för ett sådant vårdande är ett lugnt förhållningssätt samt 
engagemang och följsamhet till den individuella patienten. Patientens delaktighet samt 
patientens insikt och kunskap i sin livssituation beaktas likväl som de anhörigas 
delaktighet. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att bäst få en inblick i ambulanssjuksköterskans upplevelser valdes en kvalitativ 
intervjustudie. Den kvalitativa intervjun ger möjlighet att ta del av en människas 
livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, ss. 44-47). Induktiv design valdes enligt Elo och 
Kyngäs (2007, ss. 109-111). Syftet var att ta del av ambulanssjuksköterskors 
upplevelser som möjliggör lindrat lidande hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt, med 
ett öppet förhållningssätt utan påverkan av tidigare beskriva uppfattningar eller 
upplevelser. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 196-202) menar att forskarna 
bör utnyttja förförståelsen mer under forskningsprocessen för att på så sätt möjliggöra 
upptäckandet av ny kunskap och djupare förståelse. Då författarna anser sig ha ringa 
erfarenhet av upplevelser som efterfrågas, ansågs detta bidra till mer öppenhet och 
mindre vinklade frågor och svar.  
 
Vad olika perspektiv innebär för val av metod diskuterades med handledaren och 
studiens design skapades utifrån studiens syfte, så att det överensstämde med ett 
vårdvetenskapligt perspektiv och ett öppet förhållningssätt i datainsamling likväl som i 
analysarbete. 
 
Under arbetets gång har författarna uppmärksammat att övertygelsen stärkts om att 
resultatet kan vara intressant ur ett medarbetarperspektiv. Detta då det initierar 
erfarenhetsutbyte samt undersöker ett förhållningssätt som borde kunna främja 
professionens utveckling. Dessa är mål som inkluderas i kompetensbeskrivningen för 
ambulanssjuksköterskor (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor 2012, ss. 6-7). 
Vidare beskriver föreliggande studie ambulanssjuksköterskors upplevelser av hur 
ambulanssjuksköterskan identifierar tecken på ohälsa samt främjar välbefinnande i en 
situation med krav utifrån olika aspekter. Exempel på dessa är att arbeta i oordnade 
miljöer under tidspress, med ett komplext sjukdomstillstånd som hjärtinfarkt innebär, 
med begränsade resurser och i detta att individuellt anpassa vårdandet. Detta kan anses 
vara utmärkande ambulanssjuksköterskans yrkesutövning. 
 
Malterud (2014, s. 70) betonar att det inte är mängden av insamlad data utan vikten 
läggs på att författarna kan få en överblick och se helheten i materialet. Efter sex 
intervjuer ansåg författarna att insamlad data gav god möjlighet till överblick för att 
kunna beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser. 
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Författarna använde sig av ett strategiskt urval och informanterna tillfrågades 
personligen utifrån erfarenhet som ambulanssjuksköterska, ålder och kön utifrån strävan 
att uppnå bredd och variationsrikedom. Författarna menar att ett sådant tillvägagångssätt 
höjer studiens tillförlitlighet, vilket även belyses av Kvale och Brinkmann (2014, ss. 
156-157 ). Intervjuerna avidentifierades och transkriberades från tal till textform och 
intervjuerna skall ej kunna härledas till specifika informanter. Intervjuerna kan behandla 
känsliga ämnen då det berättas om personliga upplevelser, därav vikt att värna om 
konfidentialiteten (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 227-228).  
 
Förutom ingående sex informanter fanns ytterligare två potentiella informanter som 
reserv, dock ansåg författarna att materialet var tillräckligt för att besvara studiens syfte, 
vilket Kvale och Brinkmann (2014, ss. 156-157) beskriver som ett tillämpbart 
tillvägagångssätt. Av studiens informanter var merparten män, då endast två var 
kvinnor. Denna sneda könsfördelning kan begränsa nyansrikedomen i datan och det 
finns risk för att resultatet har påverkats. Samtidigt avspeglar detta den verkliga 
situationen på vissa ambulansstationer inom regionen.  
 
Det bör beaktas att författarna är noviser i intervjusituationer av detta slag och därför 
kan det egna kroppsuttrycket samt verbala reaktioner påverka informanterna, som Kvale 
och Brinkmann framhåller (2014, s. 214). 
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-195) bedöms resultatet av en 
studies möjlighet till överförbarhet till andra situationer, beroende av variation, djup och 
innebördsrikedom. Studien är genomförd inom prehospital akutsjukvård men resultatet 
anses av författarna vara överförbart även i vårdmöten där specialistsjuksköterskor inom 
akutsjukvård möter patienter med akut kritisk sjukdom. Detta utifrån att 
specialistsjuksköterskan innehar en fördjupad omvårdnadskunskap såväl som medicinsk 
kunskap vilket kan bidra till en ökad helhetsförståelse för patientens behov och 
möjligheter att lindra lidande. Författarna bedömer även att resultatet är överförbart till 
situationer där anhöriga är närvarande.  
 

Resultatdiskussion 
Ambulanssjuksköterskans lugna förhållningssätt 
Föreliggande studie visar att ambulanssjuksköterskor upplever att ett lugnt 
förhållningssätt bidrar till skapande av kontroll till patienter med misstänkt hjärtinfarkt. 
Kontrollskapandet möjliggörs genom att uppträda lugnt, tala sansat, och vara vid 
patientens sida. Trots en akut och kritisk situation framkommer det hur patienter 
uppfattas som lugnare när vårdaren talar sansat och arbetar i ett lugnt vårdtempo. 
Resultatet överensstämmer med Attree (2001), som framhåller att både patienter och 
anhöriga upplever det positivt att vårdare har ett förhållningssätt utan brådska. De 
beskriver ett vårdande som möjliggör tid för att prata, lyssna och visa att vårdaren är 
närvarande. Patienter i Attree (2001) uttrycker också att få bli involverad i sin vård och 
beslutsfattandet bidrar till god kvalitet i omvårdnaden. 
 
I föreliggande resultat framkommer det att vid en allvarlig händelse upplevs patienten 
kunna försättas i vad som beskrivits som kaos, en livssituation utan kontroll. Patientens 
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uttrycker att de får vänta i oändlighet. Ambulanssjuksköterskor understryker i dessa 
vårdmöten vikten av att vara närvarande vid första kontakten med den oroliga patienten, 
allt för att kunna lindra lidandet. Att visa ett mjukt och empatisk hållningssätt mot 
patienten bidrar till ett lindrat lidande. Även Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2008, s. 
190) nämner i sin studie vikten av att vara närvarande med patienten. Vidare beskriver 
de betydelsen av att möta patienten med information och prata så att patienten ser dem. 
Att hålla patienten i handen och vara väldigt nära gör att starka band kan skapas emellan  
patient och vårdare. Det gör även att patienten känner trygghet och säkerhet och 
ambulanssjuksköterskan kan minska lidandet genom att finnas på plats och bry sig. 
Således bekräftas föreliggande resultat av Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2008). 
 
I resultatet påvisas också svårigheter för ambulanssjuksköterskan när de möter en 
patient som uppvisar smärta, oro och ångest. Det kan vara en utmaning att lyckas nå 
fram till patienten på ett vårdande sätt som förmedlar lugn, vilket i sin tur kan 
underlättar undersökning och behandling patienten. Motsvarande resultat har visas av 
Magnus och Turkington (2006, s. 177), från en intensivvårdsavdelning. I deras studie av 
mötet med intensivvårdspatienter understryks svårigheten att nå fram till patienten, t.ex. 
på grund av att medicinskteknisk utrustning (som BiPAP etc.), hindrar patienten från att 
kommunicera genom tal. Svårigheten att nå fram till patienten ansågs påverka vårdarna 
känslomässigt. Personalen på intensivvårdsavdelningen uttrycker även att det blir 
stressigt när det blir missförstånd vid språksvårigheter, detta på grund av att patienten 
var svårt sjuk och inte förmådde att kommunicera utan begränsningar.  
 
Föreliggande resultat påvisar betydelsen av patientens insikt och kunskap om sin 
situation och om vad som kommer att hända. Detta delresultat överensstämmer med 
Putts (2010, ss. 30-31), som beskriver hur vårdare inom prehospital miljö skall nå 
patienten och få fram så mycket information som möjligt. Han nämner att vårdaren 
behöver veta hur hans/ hennes ansiktsuttryck är mot patienten; visar vårdaren ett leende; 
uppvisar vårdaren att han/ hon är intresserad av vad patienten har att säga. Han nämner 
vidare att vårdare inom den prehospitala miljön har en på förhållandevis kort tid på sig 
att skapa kontakt och förtroende. Det krävs även att vårdaren närmar sig patienten och 
befinner sig framför patienten så att han/ hon känner att de möter varandra. Putts (2010, 
ss. 30-31) beskriver att vårdaren skall förstå vikten av sin egen positionering gentemot 
patienten och lämpligtvis kan vårdaren sitta rakt mittemot patienten. Andra viktiga 
aspekter är att vårdaren har en god och öppen attityd i mötet, vårdare och patient har 
ögonkontakt samt att vårdaren är avslappnad. Det innebär att vårdaren inte skall stå med 
armarna i kors, syssla med annat eller uppvisa ointresse för patientens berättelse. Visar 
vårdaren en sådan hållning menar Putts, att vårdaren inte når patienten vilket kan 
rendera i missförstånd. 
 
Således understryker föreliggande resultat vikten av att bemöta patienten i 
överenstämmelse Putts (2010, ss. 30-31). Det tydliggörs att ambulanssjuksköterskan ska 
kunna ta till sig informationen som patienten vill förmedla, under ett ovanligt kort 
vårdmöte. Centralt i ambulanssjuksköterskans lugna förhållningssätt som förmedlar 
kontroll är ett ömsesidigt möte mellan vårdare och patient, som påtalats av Dahlberg 
och Segesten (2010, ss. 194-195). 
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Ambulanssjuksköterskans engagemang och följsamhet 

Studiens resultat påvisar att ambulanssjuksköterskor upplever att patientens lidande kan 
lindras genom engagemang i och följsamhet till den unika patienten och dess lidande. 
Det beskrivs som att lyssna på patienten och visa sig genuint intresserad. Resultatet 
bekräftas av Attree (2001) som beskriver att god omvårdnadskvalitet är direkt kopplad 
till hur nöjd patienten är med vården. Ur patientens perspektiv karakteriseras detta av att 
omvårdnaden är individanpassad, patientcentrerad och fokuserar på de vårdbehov som 
föreligger. Vidare beskrivs att god omvårdnad innefattar att sjuksköterskan 
uppmärksammar patienten som individ samt uppvisar empati och lyhördhet. En studie 
(Galvin & Todres 2009, s. 144) påvisar att det kan vara svårt för sjuksköterskan att 
förstå patientens tillstånd fullt ut, mötet handlar inte bara om att visa empati och 
gemenskap. Det finns inget entydigt svar på hur vårdaren ska vara, men hon behöver se 
patienten hur han/hon faktiskt mår och inte anta detta. Människor uppvisar sin sjukdom 
på olika sätt, och den förståelsen behöver sjuksköterskan ha med sig. Det finns flera sätt 
att förstå någon annans upplevelse av sin sjukdom. 
 
Kontrasten till god omvårdnad belyses i en studie av Jacobsson (2007), där patienter 
förklarar att de upplevt ett dåligt bemötande då de känt att vårdpersonal inte tog dem på 
allvar, att de blivit misstrodda (t.ex. om hur stark deras smärta var) och att personalen 
inte lyssnade ordentligt. Orsaken till ett dåligt bemötande beskrivs vidare av Jacobsson 
(2007) kunna vara resultatet av hög arbetsbelastning och stressad personal vilket kan 
leda till distansering. Detta är relativt vanligt bland hälso- och sjukvårdspersonal, 
hävdar Jacobsson (2007). Dåligt bemötande kan också vara brist på kunskap bland 
vårdpersonal och ett sätt att råda bot på detta föreslås i att större utsträckning undervisa 
om just patienters upplevelser i möte med hälso- och sjukvården i vårdutbildningar 
såväl som fortbildning av verksam vårdpersonal. 
 

Patientens autonomi och ambulanssjuksköterskans följsamhet 
Resultatet påvisar betydelsen av att patientens autonomi värnas. Att involvera patienter 
och även anhöriga i vården trots att de uppvisar tecken på distansering kan tänkas vara 
en svår avvägning för ambulanssjuksköterskan att ta hänsyn till. Anpassning måste 
göras till den nivå som patienten förmår att delta, för att inte det medicinska tillståndet 
vid hjärtinfarkt ska förvärras. Resultatet belyser svårigheterna med 
ambulanssjuksköterskans följsamhet till individuella vårdbehov. Jacobsson (2007) 
hävdar dock att få till stånd ett lyckat patientmöte kan ge stora vinster både kort- och 
långsiktigt, då patienten blir mer autonom. Nilsson, Ivarsson, Alm-Roijer och Svedberg 
(2012, ss. 464-465) beskriver motsvarande resultat i sin studie, närmare bestämt att 
patienter uttrycker att de gärna vill vara delaktiga i sin vård. Den studien påvisar även, 
att det är framförallt kvinnor, som vill vara med och höra vad tankarna är angående 
deras fortsatta vård och behandling. Även Nilsson et al. (2012, s. 465) nämner vikten av 
att vårdpersonal i ett tidigt skede skall tänka på att göra patienterna delaktiga i sin egen 
vård. 
 
Ytterligare en annan studie (Arnetz & Arnetz 2009, s. 177) påvisar vikten av att 
patienter vill vara med i sin egen vård och vara delaktiga i de olika besluten som tas. 
Framförallt nämner de att yngre kvinnor är mer framhärdiga i att få vara delaktiga än 
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yngre män. Detta belyser vikten av att vårdaren bemöter patienten på ett sätt som gör att 
han/ hon känner sig delaktiga under vårdtiden. I vissa fall då patienten upplevt att de 
inte får vara delaktiga i sin vård har de beskrivit ökad oro och minskat förtroende för 
vårdpersonal. Sandman och Nordmark (2006, s. 602) poängterar vikten av att patienten 
har ett eget självbestämmande, men de uppmärksammar också att det kan bli ett 
problem. Sandman och Nordmark (2006, s. 602) nämner även att sannolikheten att det 
blir så i en prehospital miljö är liten, på grund av att det är patienten själv eller deras 
anhörig som ringer för att erhålla hjälp. 
 

Patientens och anhörigas insikt 
I föreliggande resultat framkommer vikten av att patienten får insikt i vad som kommer 
att hända på plats och vad som kommer att hända när de kommer in till sjukhus. 
Patienten känner ökad trygghet och blir mindre orolig vilket kan förstås som lindrat 
lidande. Det framkommer även att patienten genom ökad insikt om sin situation blir mer 
närvarande under undersökning och behandling. I en studie av Loghmani, Borhani och 
Abbaszadeh (2014, ss. 74-75) framkommer det att även anhöriga vill ha information om 
behandling och vad de själva kan göra för sin familjemedlem. När sjuksköterskan 
förmedlar den informationen och anhöriga upplever att de fått sina frågor besvarade, så 
känner de sig lugnare. Mollon (2014, s. 1731) påvisar att patienten upplever känsla av 
trygghet och god omvårdnad, då en sjuksköterska är närvarande och tillgänglig och att 
patienten vet hur sjuksköterskan kan nås om det behövs.  
 
Studiens resultat belyser också vikten av att förmedla resultatet av undersökningarna 
som görs under vårdmötet samt vilken behandling som väntar. Detta förefaller som att 
insikten underlättar för patienten att hantera och förstå sin situation. Det framkommer 
att patienter vid återkoppling till ambulanssjuksköterskor uttryckt att de känt sig 
förberedda inför PCI då de redan under ambulanstransporten fått veta vad som kommer 
att ske. Detta kan förstås som att informationsbehov har uppmärksammats och 
tillgodosetts samt att patienter önskar få reda på vad som händer och planeras. Bristande 
insikt och bristande kunskaper om sin situation kan antas skapa oro hos både patienter 
och anhöriga, samt väcka funderingar om den drabbades framtid. Kritiskt sjuka 
patienter och anhöriga har många liknande behov, vilket påtalas i en studie av Kleinpell 
och Powers (1992, s. 5). De viktigaste behoven för anhöriga ansågs vara att få ärliga 
svar på sina frågor och att få veta vad som gjordes och varför detta gjordes. Även att 
försäkras om att den bästa vården gavs till patienten, belystes som en betydande del i 
kvaliteten för god omvårdnad.  
 
Det förefaller som att frustration och stress kan skapas i onödan hos den anhörige om de 
inte får ta del av information om vad som händer i vårdmötet. I föreliggande resultat 
framkommer att anhöriga uttryckt en undran om varför det tar så lång tid för 
ambulansen att åka iväg med patienten till sjukhus. När sedan patienterna likväl som de 
anhöriga fått kunskap om vikten av en grundlig undersökning har de gett uttryck för 
förståelse. Detta resultat kan förstås som att ambulanssjuksköterskorna uppmärksammat 
och tillgodosett anhörigas behov av insikt, vilket i sin tur framstår som ett lindrat 
lidande vid misstänkt hjärtinfarkt. Föreliggande resultat tydliggör att anhöriga uppvisar 
stress i situationer där misstanke om hjärtinfarkt föreligger. Även Forslund, Quell och 
Sørlie (2008, ss. 238-239) nämner att anhöriga ofta hanterar rädsla och känslor av 
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overklighet genom att distansera sig från situationen för att på så sätt kunna handla 
rationellt. Trots detta har anhöriga ofta en förmåga att handla rationellt, då de på 
uppmaning av ambulanssjuksköterskan, t.ex. kan hämta patientens saker eller att hämta 
vatten. Resultatet påvisar även att om vårdarna sysselsätter anhöriga upplevs detta som 
positivt och att det förefaller som att de känner sig hjälpsamma. På motsvarande sätt 
skriver Forslund, Quell och Sørlie (2008, s. 239), att anhöriga vill känna att de gör något 
när de upplever en situation som är allvarlig. De anhöriga är ansvariga för att kontakta 
ambulans och känner att de måste tro på sig själva för att klara av att stötta den som 
drabbats av bröstsmärta.  

 
Anhörigas delaktighet 

I föreliggande resultat påvisas hur ambulanssjuksköterskan vid ankomst möter 
patientens anhöriga, och hur anhöriga på kreativa sätt tas med in i vårdmötet. Resultatet 
stärks av Dahlberg och Segesten (2010, ss. 121-128) som skriver om vikten av att 
involvera närstående. De har en viktig roll för den drabbade och kan vara till stor hjälp 
för vårdaren. Närstående kan även ses som en viktig del i samspelet, där de kan utgöra 
en viktig faktor för patientens möjligheter att återvinna och bevara hälsa samt uppleva 
välbefinnande. Det gäller också för ambulanssjuksköterskan att kunna läsa av 
situationen, vikten är att möta patienten först och sedan bedöma de anhörigas behov, 
även anhöriga genomgår en kris och behöver en stöttning eller någon som kan lyssna på 
dem. Sonya (2012, ss. 37-38) understryker på motsvarande sätt att anhöriga bör vara 
med för att stärka patientens fortsatta vård samt att det visar sig att eftervården av 
patienten blir bättre. Detta genom att anhöriga kan stötta patienten, de vet vad som 
behöver göras, då de varit med under hela vårdtiden och tagit del av de 
rekommendationer som har framkommit från vårdpersonalen. Genom att tidigt i 
vårdmötet ta med anhöriga så kan ambulanssjuksköterskan bli mer medveten om vilka 
fördelar det ger anhöriga och patient i den fortsatta vården. Resultatet kan förstås som 
att patientens likväl som anhörigas hälsoprocesser värnas långsiktigt, redan i det 
prehospitala vårdmötet. 
 
 
FORTSATT FORSKNING 

Föreliggande resultat beskriver endast sjuksköterskors upplevelser av vårdandet som 
lindrar lidande hos patient med misstanke om hjärtinfarkt. Det saknas kunskap om 
patientens perspektiv på ett vårdande som lindrar lidande. Fortsatt forskning krävs för 
att fördjupa förståelsen av patienters upplevelser av ambulanssjuksköterskors vårdande 
förhållningssätt för att lindra lidande då de misstänks ha hjärtinfarkt. 
 

SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Ett vårdande förhållningssätt som förmedlar kontroll i en kaotisk situation upplevs 
kunna ha en lindrande effekt på stress, oro, smärta och rädsla, hos patienter med 
misstänkt hjärtinfarkt. Samtidigt framkommer det att ambulanssjuksköterskorna 
upplever att det finns situationer där patienten upplevs vara oemottaglig för information 
likväl som att fysisk beröring inte har någon lindrande effekt.  
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Mot bakgrund av föreliggande resultat som bekräftas i tidigare forskning, ges följande 
kliniska implikationer för att möjliggöra ett vårdande förhållningssätt inom 
ambulanssjukvård som lindrar lidandet hos patienter med misstänkt hjärtinfarkt: 
 
Lugnt förhållningsätt 

• möt patientens blick   
• arbeta sansat trots tidspress 
• lyssna aktivt på patientens berättelse 

Engagemang och följsamhet 
• var tydlig med att du kommit för att hjälpa 
• visa ditt engagemang, t.ex. genom att ta i patienten  
• anpassa om möjligt vården till patientens individuella  

önskningar, t.ex. medta personliga tillhörigheter 
Patientens delaktighet 

• var lyhörd för patientens personliga önskemål och om  
möjligt inkludera patienten i vården 

Patientens insikt och kunskap 
• berätta om tillståndet, undersökningar och kommande åtgärder 

Anhörigas delaktighet 
• berätta om tillståndet, undersökningar och kommande åtgärder 
• ge de anhöriga uppgifter att utföra, t.ex. samla patientens tillhörigheter 



 
27 

REFERENSER 

Attree, M. (2001). Patients’ and relatives’ experieces and perspectives of `Good´ and 
`Not so Good´ quality care. Journal of Advanced Nursing, 33(4), 456-466. 
 
Arman, M. (2012). Lidande. I Wiklund Gustin, L & Bergbom, I. (red.). 
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 185-198. 
 
Arnetz, E. J. & Arnetz, B. B. (2009). Gender differences in patient perceptions of 
involvement in myocardial infarction care. European Journal of Cardiovascular 
Nursing, 8, ss. 174–181. 
 
Batelaan, M.N., ten Have, M., van Balkom, J.L.M.A., Tuithof, M. & de Graaf, R. 
(2014). Disorders Anxiety disorders and onset of cardiovascular disease: The 
differential impact of panic, phobias and worry. Journal of Anxiety Disorders, 28, ss. 
252–258. 
 
Bundgaard, K., Nielsen, K.B., Delmar, C. & Sørensen, E.E. (2012). What to know and 
how to get to know? A fieldwork study outlining the understanding of knowing the 
patient in facilities for short-term stay. Journal of Advanced Nursing. 
68(10), ss. 2280–2288. 
 
Carneval, A.F. (2009). A Conceptual and moral analysis of suffering. Nursing Ethics, 
16(2), ss. 173-183. 
 
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur, ss. 181-256. 
 
Decker, C. Garavalia, L. Chen, C. Buchanan, M. D. Nugent, K. Shipman, A. & Spertus, 
A. J. (2007). Acute myocardial infarction patients’ information needs over the course of 
treatment and recovery. Journal of Cardiovascular Nursing. 22(6), ss. 459-465. 
 
Delmar, C. (2013).Beyond the drive to satisfy needs: in the context of health care. 

Medicine, Health Care and Philosophy. 16, ss. 141–149. 
 
Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, M. (2008). More than medical treatment: The 
patient´s first encounter with prehospital emergency care. International Emergency 
Nursing, 16, ss. 185-192. 
 
Elo, S. & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of 
Advanced Nursing. 62(1), ss. 107-115. 
 
Ericson, E. & Ericson, T. (2014). Medicinska sjukdomar. 4 Uppl. Lund: 
Studentlitteratur, ss. 81-156. 
 
Eriksson, K. (2001). Den lidande människan. Stockholm: Liber, ss. 19-29. 
 



 
28 

Evangelista, S.L., Ter-Galstanyan, A., Moughrabi, S. & Moser, K.D. (2009). Anxiety 
and Depression in Ethnic Minorities With Chronic Heart Failure. Journal of Cardiac 
Failure, 15(7), ss. 572-579. 
 
Forslund, K., Quell, R. & Sørlie, V. (2008). Acute chest pain emergencies – spouses´ 
prehospital experiences. International Emergency Nursing, 16(4), ss. 233-240. 
 
Fossum, B. (2007). Kap. Modeller och teorier för kommunikation och bemötande. I 
Fossum, B. (red.). Kommunikation. Lund: Studentlitteratur, ss. 23-40. 
 
Fredriksson, L. & Eriksson, K. (2001). The patient´s narrative of suffering: a path to 
health? Scandinavian Journal of caring sciences, 15, ss. 3-11. 
 
Galvin, T. K. & Todres, L. (2009). Embodying nursing openheartedness. Journal of 
holistic nursing, 27(2), ss. 141-149. 
 
Herlitz, J. & Svensson, L. (2009). Cirkulation. I Suserud, B-O. & Svensson, L. (red.) 
Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber, ss. 264-303. 
 
Hermerén, G. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 1, ss. 40-44, 65-
70. 
 
Herning, M., Hansen, R.P., Bygbjerg, B. & Lindhardt, T. (2011). Women´s experiences 
and behaviour at onset of symptoms of ST segment elevation acute myocardial 
infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10, ss. 241-247. 
 
Huber, D. (2000). Leadership and nursing care management. 2:a uppl. USA: W. B 
Saunders, ss. 202-229. 
 
Hunskår, S. (2003). Hjärta och kretslopp. I Hovelius, B (red.) (2007). Allmänmedicin. 
Lund: Studentlitteratur, ss. 271-313. 
 
Hutton, M.J. & Perikins, J.S. (2008). A qualitative study of men´s experience of 
myocardial infarction. Psychology, health & medicine, 13(1), ss. 87-97. 
 
Höglund, T. A. Winblad, U. Arnetz, B. & Arnetz, E. J. (2010). Patient participation 
during hospitalization for myocardial infarction: perceptions among patients and 
personnel. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24, ss. 482-489. 
 
Hörberg, U. (2008). Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och 
traditionens grepp. Doktorsavhandling. Växjö universitet, Institutionen för 
vårdvetenskap och socialt arbete. Acta Wexionensia, 133. 
 
Jacobsson, U. (2007). Möten och bemötande i hälso- och sjukvården. Socialmedicinsk 
tidsskrift, 84(6), ss. 541-548. 
 
Jayne Togher, F., Davy, Z. & Niroshan Siriwardena, A. (2013). Patients’ and 
ambulance service clinicians’ experiences of prehospital care for acute myocardial 



 
29 

infarction and stroke: a qualitative study. Emergency Medicine Journal, 30, ss. 942–
948. 
 
Kennedy Sheldon, L. Barrett, R. & Ellington, L. (2006). Difficult communication in 
nursing. Journal of Nursing Scholarship. 38(2), ss. 143-146. 
 
Kleinpell, R. & Powers, M. (1992). Needs of Family Members of Intensive Care Unit 
Patients. Applied Nursing research, 5(1), ss. 2-8.  
 
Konstam, V., Moser, K.D., De Jong, F. & De Jong J.M. (2005). Depression and Anxiety 
in Heart Failure. Journal of Cardiac Failure, 11(6), ss. 455-463. 
Doi:10.1016/j.cardfail.2005.03.006. 
 
Kourkouta, L. & Papathanasiou, I. V. (2014). Communication in nursing practice. 
Materia socio medica. 26(1), ss. 65-67. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lajksjö, Ö., Tedfeldt, E.-L., Eriksson, B. & Larsson, G. (2006). Ledarskapets 
föutsättningar. I Larsson, G. & Kallenberg, K. Direkt ledarskap. Försvarsmakten, 
försvarshögskolan, ss. 130-149. 
 
Lloyd, M. & Bor, R. (2009). Communication skills for medicine. Third edition, London: 
Elsevier. 
 
Loghmani, L., Borhani, F. & Abbaszadeh, A. (2014). Factors affecting the nurse-
patients’ family communication in intensive care unit of Kerman: a qualitative study. 
Journal of caring sciences, 3(1), ss. 67-82. 
 
Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, 
M. & Höglund-Nielsen, B. (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Magnus, S. V. & Turkington, L. (2006). Communication interaction in ICU - Patient 
and staff experiences and perceptions. Intensive and Critical Care Nursing, 22, ss. 167-
180. 
 
Malterud, K. (2014). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. 3. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Martins, M. & Basto, L. M. (2011). Relieving the suffering of end-of-life patients. 
Journal of hospice and palliative nursing, 13(3), ss. 161-171. 
 
McCabe, C. (2004). Nurse-patient communication: an exploration of 
patients´experiences. Journal of clinical nursing, 13, ss. 41-49. 
 
Mollon, D. (2014). Feeling safe during an inpatient hospitalization: a concept analysis. 



 
30 

Journal of advanced nursing, 70(8), ss. 1727-1737. 
 
Nilsson, R. & Herlitz, G. (2008). Förhörsgrammatik – samtalsteknik för att söka 
sanningen. Uppsala: Uppsala publishing house, ss. 56-66. 
 
Nilsson, G. U., Ivarsson, B., Alm-Roijer, C. & Svedberg, P. (2012). The desire for 
involvement in healthcare, anxiety and coping in patients and their partners after a 
myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(5), ss. 461–
467. 
 
Nordby, H. (2014). Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid. Oslo: Akademika 
forlag, ss. 17-37. 
 
Oterhals, K. Hanestad, R. B. Eide, E. G. & Hanssen, A. T. (2006). The relationship 
between in-hospital information and patient satisfaction after acute myocardial 
infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing. 5, ss. 303-310. 
 
Putts, M. (2010). 10 tips for a better interview. Emergency medical services magazine, 
39(3), ss. 30-31. 
 
Rehnsfeldt, A. & Eriksson, K. (2004). The progression of suffering implies alleviated 
suffering. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, ss. 264-272. 
 
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening. (2012). 
Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
med inriktning mot ambulanssjukvård. Hämtad 2015-01-25 från 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/kompetensbeskrivningar 
publikationer/ambulans.kompbeskr.webb.pdf 
 
Rothenbacher, D. Hahmann, H. Wusten, B. Koenig, W. & Brenner, H. (2007). 
Symptoms of anxiety and depression in patients with stable coronary heart disease: 
prognostic value and consideration of pathogenetic links. European Journal of 
Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. 14(4), ss. 547-554. 
 
Rydahl-Hansen, S. & Eriksen, R. T. (2009). How are verbal cues and signs of suffering 
expressed and acknowledged within palliative nursing? Vård i norden, 29(3), ss. 42-46. 
 
Sandman, L. & Nordmark, A. (2006). Ethical conflicts in prehospital emergency care. 
Nursing Ethics, 13(6), ss. 592-607. 
 
Shafipour, V. Mohammad, E. & Ahmadi, F. (2014). Barriers to nurse-patient 
communication in cardiac surgery wards: A qualitative study. Global Journal of Health 
Science. 6(6), ss. 234-244. 
 
Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Hämtad 2014-12-04 
från http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf  
 



 
31 

Socialstyrelsen (2014). Hjärtinfarkter 1990-2013 – Myocardial infarctions in Sweden 
1990-2013. Hämtad 2014-12-02 från http://www.socialstyrelsen.se/ 
publikationer2014/2014-11-13  
 
Sonya, R. H. (2012). Engaging families to participate in care of older critical care 
patients. Critical Care Nurse, 32(3), ss. 35-40. 
 
Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 
2015-01-25 från http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
 
Zarea, K. Maghsoudi, S. Dashtebozorgi, B. & Hossin Hghighizadeh, M. (2014). The 
impact of peplau's therapeutic communication model on anxiety and depression in 
patients candidate for coronary artery bypass. Clinical Practice & Epidemiology in 
Mental Health, 10, ss. 159-165. 
 
Van Beek, H.C.T.M., Oude Voshaar, C.R., Van Deelen, M.F.,  Van Balkom, J.L.M.A., 
Pop, G. & Speckens, E.M.A. (2014). Inverse Correlation Between Cardiac Injury and 
Cardiac Anxiety, A Potential Role for Communication. Journal of Cardiovascular 
Nursing, 29(5), ss. 448-453.  
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. Hämtad 2014-12-01 från 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Wallentin, L. (2006). Kranskärlssjukdomar. I Berglund, G. Engström-Laurent, A. 
Lindgren, S. & Lindholm, N. (red.). Internmedicin. 4:e Uppl. Stockholm: Liber, ss. 141-
156. 
 
White, J., Hunter, M. & Hottum, S. (2007). How do women experience myocardial 
infarction? A qualitative exploration of illness perceptions, adjustment and coping. 
Psychology, health & medicine, 12(3), ss. 278-288. 
 
Wireklint Sundström, B., Bång, A., Karlsson, T., Winge, K., Lundberg, C. & Herlitz, J. 
(2013). Anxiolytics in patients suffering a suspected acute coronary syndrome: Multi-
centre randomised controlled trial in emergency medical service. International Journal 
of Cardiology. 168, ss. 3580–3587. 
 
Wireklint Sundström, B. & Dahlberg, K. (2011). Caring assessment in the Swedish 
ambulance services relieves suffering and enables safe decisions. International 
Emergency Nursing, 19, ss. 113-119. 
 
WMA. Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects. (2013). Hämtad 2014-12-04 från http://www.wma.net 
/en/30publications/10policies/b3/ 
 
 
 
 
 



 
32 

 
Bilaga 1 

 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling  
 
Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar på Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, vid Högskolan i Borås. Inom ramen 
för magisterexamen i utbildningen har vi nu påbörjat en studie med syfte att beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelse av ett vårdande som möjliggör lindrat lidande hos 
patienter med misstänkt hjärtinfarkt. 
 
Inom ambulanssjukvården är ambulanssjuksköterskan många gånger den första 
vårdkontakten då patienter söker för symtom som senare kommer att diagnostiseras som 
hjärtinfarkt, ett livshotande tillstånd. Den prehospitala miljön kan vara oordnad och 
arbetsförhållandena pressade. Samtidigt kan det prehospitala omhändertagandet vara 
avgörande för den fortsatta utgången. Tidigare forskning finns om patienters 
upplevelser vid hjärtinfarkt, men ur sjuksköterskans perspektiv att lindrande lidande i 
denna kontext saknas forskning.  
 
Vårdandets mål vid bröstsmärta är att minska det lidande som följer av oro och ångest. 
Vi vill undersöka vad ambulanssjuksköterskor upplever vara bidragande till att kunna 
minska lidandet i dessa situationer. 
 
För att genomföra vår studie önskar vi få ert godkännande att intervjua 
ambulanssjuksköterskor i er verksamhet. Intervjun sker vid överenskommet tillfälle 
under januari och februari 2015. Vår målsättning är att intervjua 6 sjuksköterskor under 
ca 60 minuter. Vi kommer att genomföra intervjuerna enskilt, spela in dessa på band, 
transkribera intervjuerna och analysera materialet. Intervjumaterialet behandlas 
konfidentiellt och kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Intervjun sker 
frivilligt och kan när som helt avbrytas.  
 
Handledare:  
Docent Birgitta Wireklint Sundström, 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd,  
Högskolan i Borås 
birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se 
 
Med vänliga hälsningar, 
Magdalena Sebbas, Leg. sjuksköterska, magdalenasebbas@gmail.com, 070 xxxx xxx 
Jan-Erik Blidberg, Leg. sjuksköterska, janerik.blidberg@gmail.com, 070 xxxx xxx  
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att datainsamling får göras:  
 
___________________ ________________________________________ 
Ort och datum Underskrift samt namnförtydligande 
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Bilaga 2  
 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 
Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar på Specialistsjuksköterske-
utbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, vid Högskolan i Borås. Inom ramen 
för magisterexamen i utbildningen har vi nu påbörjat en studie med syfte att beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelse av ett vårdande som möjliggör lindrat lidande hos 
patienter med misstänkt hjärtinfarkt. 
 
Inom ambulanssjukvården är ambulanssjuksköterskan många gånger den första 
vårdkontakten då patienter söker för symtom som senare kommer att diagnostiseras som 
hjärtinfarkt, ett livshotande tillstånd. Den prehospitala miljön kan vara oordnad och 
arbetsförhållandena pressade. Samtidigt kan det prehospitala omhändertagandet vara 
avgörande för den fortsatta utgången. Tidigare forskning finns om patienters 
upplevelser vid hjärtinfarkt, men ur sjuksköterskans perspektiv att lindrande lidande i 
denna kontext saknas forskning.  
 
Vårdandets mål vid bröstsmärta är att minska det lidande som följer av oro och ångest. 
Vi vill undersöka vad ambulanssjuksköterskor upplever vara bidragande till att kunna 
minska lidandet i dessa situationer. 
 
För att genomföra vår studie önskar vi få intervjua dig som är specialistutbildad 
ambulanssjuksköterska och har minst 2 års erfarenhet inom yrket. Intervjun sker på 
överenskommen plats och tillfälle under januari-februari 2015. Vår målsättning är att 
intervjua 6 sjuksköterskor under ca 60 minuter. Vi kommer att genomföra intervjuerna 
enskilt, spela in dessa på band, transkribera intervjuerna och analysera materialet. 
Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras när examensarbetet 
är godkänt. Intervjun sker frivilligt och kan när som helt avbrytas utan att ange orsak.  
 
 
Handledare för vår studie: 
Docent Birgitta Wireklint Sundström  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås 
birgitta.wireklint.sundstrom@hb.se 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Magdalena Sebbas, Leg. sjuksköterska, magdalenasebbas@gmail.com, 070 xxxx xxx 
Jan-Erik Blidberg, Leg. sjuksköterska, janerik.blidberg@gmail.com, 070 xxxx xxx 
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Bilaga 3 

 

Samtycke till att medverka i en intervju 
 
Jag har fått information om studiens syfte, att beskriva ambulanssjuksköterskans 
upplevelse av lyckade tillvägagångssätt att minska lidande hos patient med misstanke 
om hjärtinfarkt. 
 
Jag har fått information om hur studien ska genomföras och samtycker till att medverka 
i en intervju. Mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt 
deltagande, utan att ange orsak. 
 
Jag har även fått information om att studien ska publiceras och att informationen 
behandlas konfidentiellt. 
 
______________________________________ 
Ort och datum 
 
______________________________ ______________________________________ 
Namnteckning  Namnförtydligande 
 
____________________  ______________________________________ 
E-mail                                                  Tel nr 
 

	  
Bakgrundsinformation 
 
Ålder:__________ 

Kön:    Kvinna  ( ) Man  ( ) 

Yrkesverksam som leg sjuksköterska, antal år:________________ 

Specialistutbildning med inom ambulanssjukvård, år:_________________ 

Yrkesverksam som specialistutbildad ambulanssjuksköterska, antal år:___________ 

Annan yrkeserfarenhet utöver ambulanssjukvård: ___________________________ 

 


