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Sammanfattning    
Kommunikation är en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård utifrån 
patientens egen vilja. Kommunicering innefattar all form av mellanmänskligt 
informationsutbyte. Hur upplever vi vårdgivare vårdmötet när den verbala 
kommunikationen brister? Det prehospitala vårdmötet präglas av korta möten i en ofta 
stressfylld miljö. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska all vård utgå ifrån 
patientens behov. Bristande kommunikation leder till minskad patientdelaktighet, 
patientsäkerhet och trygghet i vårdmötet. Syftet med denna studie är att beskriva den 
levda erfarenheten hos ambulanssjuksköterskor verksamma inom ambulanssjukvården 
att vårda patienter där de inte kan kommunicera verbalt i en prehospital vårdmiljö.   
Författarna till studien har valt att utgå ifrån en fenomenologisk beskrivande perspektiv 
med kvalitativ intervjumetodik. Åtta Ambulanssjuksköterskor med minst två års 
tjänstgöring inom ambulanssjukvården intervjuades enligt icke strukturell 
intervjumetodik och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.  Resultatet 
presenteras i tre kategorier: Att förstå patienten, Att skapa en vårdrelation och Att 
uppleva frustration. Dessa tre kategorier innehöll totalt åtta stycken underkategorier. 
Studiens styrka ansågs vara valet av intervjumetod vilket gav uttömmande och 
beskrivande svar. En svaghet med studien ansågs vara brist på kommunikationsvaliditet 
då varken informanterna möjlighet för respons av analysprocessen samt att ingen 
erfaren forskare konsulterades i analysen av det empiriska källmaterialet. 
 
 
Nyckelord: verbalkommunikation, ambulanssjuksköterskans upplevelse, prehospital 
akutsjukvård. 
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INLEDNING 
Kommunikation är en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård utifrån 
patientens egen vilja. Kommunikation innefattar all form av mellanmänskligt 
informationsutbyte. Hur upplever vårdgivare vårdmötet när den verbala 
kommunikationen brister? Författarna till denna magisteruppsats har arbetat tre år 
vardera som sjuksköterskor varav ett år inom ambulanssjukvård. Under denna tid har de 
upplevt utmaningar i vårdmötet med patienter då det inte går att kommunicera verbalt. 
Denna studie syftar till att belysa den levda erfarenheten hos ambulanssjuksköterskor 
verksamma inom ambulanssjukvården att vårda patienter där de inte kan kommunicera 
verbalt i en prehospital vårdmiljö. 
 
BAKGRUND 

Ambulanssjukvård  

Ambulanssjukvården i Sverige faller under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). 
Socialstyrelsens definition på ambulanssjukvård är: ”hälso- och sjukvård som utförs av 
hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans” (SOSFS 2009:10). Varje 
landsting bestämmer själv utifrån sitt geografiska område hur ambulanssjukvården ska 
planeras, organiseras och ledas (SOSFS 2009:10). Vidare står det varje landsting fritt att 
bestämma vilka mål ambulanssjukvården ska arbeta efter. Landstinget ansvarar själva 
för vilka resurser (bil, båt eller flyg/helikopter) som ska finnas inom landstinget och 
vilken utbildning ambulanspersonalen ska ha.  
 
Ambulanssjukvården i Sverige har utvecklats i flera steg sedan de första ambulanserna 
(häst och vagn) började rulla i slutet i 1800-talet Stockholm (Gårdelöv 2009, s 22). 
Ambulansen sågs som ett rent transportfordon tills 1960-talet, då tanken på att ge vård i 
ambulansen föddes. Under 60-talet kom en författning som fastslog att det var 
sjukvårdshuvudmännen (Landstingen) som skulle ansvara för ambulanstransport, innan 
kunde vem som helst köpa en ambulans och erbjuda sina tjänster. I samband med 
författningen började sjukvårdsutbildning erbjudas till personalen. Den första 
utbildningen, som var tre veckor lång, var frivillig. I mitten av 70-talet utökades 
utbildningen till sju veckor och samtidigt blev den obligatorisk. Först på 1980-talet kom 
krav på undersköterskekompetens och flera landsting började själva sköta 
ambulanssjukvården. Tidigare var det vanligt att detta sköttes på entreprenad av till 
exempel taxi eller brandkåren. Under 1980-talet började också landstingen tillsätta 
Ambulansöverläkare för att ha tillsynsansvar i ambulanserna. Detta gällde dock bara 
den medicinsktekniska utrustningen (ibid). 
 
 På 80- och 90-talet bemannades ambulansen ofta av undersköterskor med 
tilläggsutbildning på 7-20 veckor, så kallade ambulanssjukvårdare. På flera platser i 
Sverige fanns även akutbilar som ett komplement. Akutbilarna bemannades oftast av 
anestesisjuksköterskor (några specialiserade ambulanssjuksköterskor fanns inte). Flera 
ambulansöverläkare utbildade och delegerade ambulanssjukvårdare att hantera och 
administrera läkemedel, en uppgift som länge var förbehållen endast sjuksköterskor. År 
2000 kom en författning (SOSFS 2000:1) från Socialstyrelsen som fastslog att endast 
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legitimerad personal får administrera läkemedel i ambulansen från och med 1 oktober 
2005. I och med författningen var landstingen tvungna att anställa sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården och behovet av specialistutbilade ambulanssjuksköterskor uppstod. 
Specialistutbildningen inom ambulanssjukvård innefattar en ettårig 
påbyggnadutbildning (legitimerad sjuksköterkerska i botten) och bedrivs på flera håll i 
landet. Idag bemannas ambulanser med minst en legitimerad sjuksköterska, oftast 
specialistutbildad inom ambulanssjukvård. Ambulanssjukvårdare finns kvar inom 
ambulanssjukvården, det är dock sjuksköterskan som har det medicinska ansvaret i 
ambulansen och ytterst har ambulansöverläkaren det medicinska ledningsansvaret. 
Målet från Socialstyrelsen är att minst 50 % av sjuksköterskorna inom 
ambulanssjukvården ska vara specialistutbilade (Jonsson 2009, s. 92). 
Ambulanssjukvård (prehospital akutsjukvård) skiljer sig från den hospitala vården, då 
prehospital akutsjukvård är den första delen i vårdkedjan. Detta innebär att den saknar 
många förutsättningar som finns inne på sjukhus eller motsvarande vårdinrättning. 
Vårdteamet utgörs oftast av endast två personer: sjuksköterskor eller sjuksköterska och 
ambulanssjukvårdare och de får själva skapa de förutsättningar som krävs för att vårda 
patienten. Detta gäller dels placering av utrustning, dels patientens placering och 
dessutom kommunikation med patienten och skydd av patientens integritet. Inom 
prehospital vård ställs höga krav på personlig skicklighet för att kunna bemöta olika 
patienters vård- och omvårdnadsbehov under korta möten (Nyström & Herlitz 2009 s. 
13; Hagiwara & Wireklint Sundström 2009 s. 132).   

 

Ambulanssjuksköterskans kompetens 

Ambulanssjuksköterskan har flera kompentensbeskrivningar att förhålla sig till i sitt 
arbete. Dels finns Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska/specialistsjuksköterska och dels finns International Council of Nurses 
(ICN). I Socialstyrelsens (SoS) komptensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska/specialistsjuksköterska framgår bland annat att sjuksköterskan ska basera 
sitt vårdande på bland annat kunskaper inom omvårdnad, medicin och samhälls- och 
beteendevetenskap (SoS 2005).  Vidare står det att sjuksköterskan ska kommunicera 
med patienter och närstående med respekt, lyhördhet och empati. Sjuksköterskan ska 
genom att kommunicera med patient och/eller anhörig kunna ge råd, stöd och 
därigenom skapa delaktighet i vården av patienten. Sjuksköterskan har också skyldighet 
att förvissa sig om att patienten och/eller närstående har förstått den information som 
sjuksköterskan har givit (ibid).  
 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) beskriver bland annat hur sjuksköterskan ska 
verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och 
trosuppfattningar hos enskilda individer, familjer och allmänheten ska respekteras. 
Sjuksköterskan ansvarar för att information som ges till en patient och/eller närstående 
är korrekt, tillräcklig och kulturellt anpassad till patientens och närståendes situation 
(ibid).   
 
Arbetet inom prehospital akutsjukvård innebär att sjuksköterskan förutom att kunna ge 
god vård/omvårdnad även behöver ha kunskaper inom flera områden förutom medicin 
och omvårdnad. Sjuksköterskan ska kunna samverkan mellan olika myndigheter, kunna 
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upprätta prehospital sjukvårdsledning, kunna gällande behandlingsriktlinjer (bestäms av 
ambulansöverläkaren och kontrolleras via årliga komptenskontroller), kunna hantera 
hot- och våldsituationer och ha goda kunskaper i ergonomi (Jonsson 2009 s. 93). 
 
Det prehospitala vårdmötet 

Ordet patient kommer från latin och betyder: ”den som lider” och ”den som uthärdar” 
(Kasén 2012, s. 101). Svenska Akademins ordlista (2015) har följande beskrivning av 
ordet patient: en sjuk person som är föremål för vård eller behandling. Beroende på vart 
vården bedrivs kan även andra benämningar på patienten förekomma, t.ex. klient eller 
vårdtagare (Dahlberg & Segersten, 2003, s. 51).  
 
Wiklund (2003, s. 64) skriver att en patient först och främst är människa, dock är det 
vanligt att människan berövas delar av sin mänsklighet i samma stund som hon blir en 
patient och hon betraktas som ett objekt för vården. Det är således inte 
vårdens/vårdarens uppfattning om vad som är ett gott liv utan hur patienten själv 
upplever sin situation och sitt liv som ska styra vården (ibid). Enligt Vårdhandboken.se 
(2013) definieras en patient som en person med sjukdom eller ohälsotillstånd som står i 
relation till en vårdare. Livsvärldsperspektiv förekommer ofta inom 
omvårdnadslitteratur och innebär att det är patientens egen upplevelse av hälsa, ohälsa 
och sjukdom som ska styra vården. Livsvärlden beskrivs utifrån patientens minnen, 
vardag och förväntningar på framtiden. I patientens livsvärld inkluderas också 
patientens sociala nätverk och patientens upplevelse av bland annat sjukdom och 
behandling. Sistnämnda kan lätt påverkas av närstående och/eller av andra i patientens 
sociala nätverk. En patients upplevelse av sjukdom innefattar inte bara sjukdomen utan 
även tro, attityder och sociala normer (ibid). 
 
Inom prehospital akutsjukvård är det viktigt att patientperspektivet bejakas. Risken 
finns att det snabba händelseförloppet och de medicinska behoven tar överhand och att 
patientens rätt till självbestämande förminskas eller rent av försvinner (Dahlberg et al 
(2003 ss. 89-91). Patientperspektivet innebär att patienten är expert på sin egen kropp. 
Sjuksköterskan i ambulansen måste ha ett öppet förhållningsätt gentemot patienten och 
lyssna till hennes erfarenheter, samt finnas till för patienten. Det är alltid patienstens 
behov som ska styra vården och begreppet optimalvård istället för maximalvård bör 
bejakas vid vård av patienten I det komplexa vårdmötet inom ambulanssjukvården är 
det av stor viktigt att vara öppen för att det som står i utlamningen från SOS inte alls 
stämmer överens med patientens upplevelse eller symtom när vårdaren väl kommer till 
patienten (ibid). 
 
Kommunikation 

Kommunikation kommer från latin, och betyder att något ska bli gemensamt. Nilsson 
och Waldermarson (1995, ss. 11-14) definierar kommunikation som att agera och tala i 
förhållande till varandra. Detta samspel sker via gester, kroppsrörelser, språk, tal, 
ansiktsuttryck, avstånd och lukter. Utifrån våra erfarenheter, unika identitet och 
personlighet skapar vi olikheter som gör oss individer oförutsägbara. Detta kan leda till 
att samspelet och kommunikationen med andra blir problematisk. Vi skapar således ett 
eget ”språk” beroende på vem vi pratar med (ibid).  
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Segerstadt (2002, ss. 19-23) skriver att kommunikation uppträder ur tre former; 
symbolisk, materiell och kognitiv form. Den symboliska kommunikationen består av 
människans språkhandlingar och beteende. Den egna individens symbolmiljö utvecklas 
under livets gång och beteendet och symbolers betydelse kan förändras under kort tid. 
Denna dynamik påverkar således kommunikationen för individen över tid. Om vi skulle 
omges av talande personer utan att förstå orden, uppfattas språkljudet som ett slags 
auditivt stimuli. Om dessa begreppsliga kategorier överensstämmer så är det möjligt för 
oss att uppfatta sinnesstämningen eller innebörden i samtalen.  Om referensramarna inte 
är densamma kan t.ex. en positiv sinnestämning av talaren klassificeras av lyssnaren 
som negativ upphetsning (ibid). Stier (2009, ss. 26-39) skriver att kommunikation 
inbegriper maktutövande, beslutstagande, kunskap, identitet och gemenskap. Genom 
språket kan människan även utestänga andra människor från gemenskap genom 
dialekter, yrkesspråk eller på annat sätt kommunicera med omedvetet eller medvetet 
syfte att utesluta andra.  
 
Kroppsspråk 

Enligt Dahlkvist (2004, ss. 53-59) sker den största delen av vår kommunikation med 
andra människor medvetet eller omedvetet genom olika gester och ansiktsmimik. 
Således är det inte bara ord som står för kommunikationen mellan människor. 
Kroppspråket kan både förstärka, upprepa eller motverka det verbala budskapet. 
Människor har näst intill en oändlig möjlighet till att uttrycka sig ordlöst, genom 
ansiktsuttryck, kroppshållning, rörelser och klädsel. Genom att lära sig att tyda en annan 
människas signaler, kan man lättare lära känna andra människor och fungera bättre 
socialt. När det verbala språket inte fungerar t.ex. vid kommunikation med småbarn, 
förståndshandikappade eller personer med afasi, kan kroppsspråket fungera som ett 
utmärkt komplement (ibid). Beröring är ytterligare ett sätt att kommunicera på, från det 
att vi föds tills vi dör. Att beröra någon skapar både känsel- och känslointryck hos båda 
individerna och genom att bli berörd kan en individ tolka vad en annan individ har för 
avsikter (Nilsson & Waldermanson 2007, ss. 66-80).  
 
Interkulturell/tvärkulturell kommunikation 

Stier (2009, ss. 46-48) beskriver interkulturell kommunikation som processen mellan 
individer från olika kulturer. Denna process avser socialt samspel där motparten 
uppfattas som annorlunda, obekant eller främmande. Denna form av kommunikation 
kan förmodas skilja sig i vissa avseenden ifrån andra typer av kommunikation ur 
resonemang och antagandet av främlingsrädsla vilket varierar mellan individer inom 
alla etniciteter och kulturer.   

 
Nilsson och Waldermarsson (2007, ss. 122-131) problematiserar ämnet inom 
tvärkulturell kommunikation och avhandlar större skillnader i kommunikation mellan 
kulturer.  Kommunikationen kan ha större skillnader inom en kultur än mellan två 
kulturer. Språk och kultur är även knutna genom den verbala och icke-verbala 
kommunikationen. Detta kan innebära trots att grammatik och ordförråd behärskas bra i 
det gemensamma språket så skiljer sig kroppspråk, betoningar och innebörd åt mellan 
olika kulturer, vilket kan leda till en upplevelse av oförstående. Användning av 
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kroppspråket har olika vikt i språket mellan kulturer vilket kan ge problem vid möten. 
Om den ena parten är verbalt inriktad kan hen upplevas som svårtolkad och likgiltig av 
en motpart som är integrerad i en kommunikationsform med stor vikt på kroppspråk. 
Samma kroppsgester kan även ha olika betydelser mellan kulturer vilket även 
problematiserar användet av kroppspråk när den verbala kommunikationen brister. 
Skandinaver har generellt en mer återhållsam kroppspråklig kultur med låg ljudstyrka, 
lite gestikulering och långsamt tal. Detta kan av människor från andra kulturer uppfattas 
som kylighet, brist på engagerade eller återhållsamhet (ibid).  
 

Utsatta patientgrupper  

Utrikesfödda patienter och patienter med utländsk bakgrund ökar inom sjukvården i 
Sverige. Enligt statistiska centralbyrån (2015) definieras personer med utländsk 
bakgrund som utrikesfödda personer samt inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar. 
År 2014 bestod Sveriges befolkning av 2 092 206 invånare med utländsk bakgrund, 
därmed 21,5% av befolkningen. Utrikes födda invånare bestod år 2014 av 1 603 551 
invånare, därmed 16,5% av befolkningen (ibid). Enligt Migrationsverket (2015) har 
under år 2015 från januari t.o.m. september 73 079 människor sökt asyl i Sverige. 
Under helåret 2014 var antalet asylsökande 81 301. 
 
Afasi innebär en nedsättning i tal- och läsförståelse, skrivförståelse och svårigheter att 
räkna. Intellektet är dock oftast oförändrat (Afasiförbundet 2015).  Afasi beror på en 
förvärvad hjärnskada t.ex. efter stroke, tumör eller traumatisk skada. Grad av 
funktionsnedsättning varierar från person till person och vissa patienter kan vara 
drabbade under en begränsad tid och andra får livslånga symtom. Årligen drabbas ca 12 
000 av afasi i Sverige, var av ca 4000 är i arbetsförd ålder. Afasi innebär begränsningar 
i såväl privatliv som arbetsliv. Många som lider av afasi lider även av bl.a. hjärntrötthet, 
nedsatt koncentrationsförmåga, halvsidesförlamning och epilepsi. Många kan även 
drabbas av psykiska besvär så som nedstämdhet och depressioner (ibid).  Enligt 
Kumlien och Axelsson (2000) upplever sjuksköterskor frustation och osäkerhet över att 
inte kunna förstå vad patienter med afasi säger och därigenom inte kunna förstå hur 
patienten känner. Detta innebar att sjuksköterskorna upplevde en känsla av 
otillräcklighet i sin vård. Vidare skriver Kumlien och Axelsson (2000) att 
sjuksköterskorna fick använda sig av patientens kroppsspråk och mimik för att försöka 
tolka patientens tillstånd och känslor. Afasi innebär även att det är svårt att avgöra 
patientens kognitiva tillstånd. Många sjuksköterskor upplevde även att de saknade rätt 
utbildning för att kunna vårda patienter med afasi (ibid). Barreca och Wilkins (2008) 
skriver att sjuksköterskor upplever det som positivt att vårda patienter med afasi. Dock 
upplevde sjuksköterskorna att de inte fick tillräckligt med tid för att kunna ge en god 
vård.  
 
Enligt Sveriges dövas riksförbund (2015) finns det ca 8000–10000 personer i Sverige 
som är döva sedan födseln. Till detta tillkommer ytterligare ca 30 000 personer som 
använder teckenspråk. Som döv hör man ingenting. Sedan finns det olika typer av 
hörselnedsättning av varierande grad, men detta räknas inte som dövhet. Orsaker till 
dövhet kan bero på sjukdom t.ex. att modern har haft Röda hund under graviditeten eller 
hjärninflammation hos barnet. Man kan även drabbas av dövhet på grund av 
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bullerskador. Dövhet kan plötsligt drabba personer utan att man vet varför. Döva 
kommuniserar framför allt genom teckenspråk (ibid).   
 

Tidigare forskning inom vården 

Kommunikation är nödvändig för samförstående mellan kulturer och god omvårdnad. 
När patienter inte kan det svenska språket uppstår problem i vårdrelationen. Enligt 
svensk lag ska sjukvården använda tolk vid behov. Detta är dock en kostnadsfråga samt 
tidsfråga vid akuta situationer vilket leder till att anhöriga ofta används för att tolka 
vårdsamtal (Fioretos 2002, ss. 147-180). Flera studier visar att vårdgivare upplever 
svårigheter i vårdmötet med patienter som har ett annat modersmål (Athlin, Hedelin & 
Thyli 2007; Boi 2000; Hjelm & Hultsjö 2005; Hjelm & Ozolins 2003; Krasnik, 
Michaelsen, Nielsen, Norredam & Torres 2004; Macleod & Murphy 1993).  
I en studie av Krasnik et al. (2004) där dansk sjukvårdpersonals beskriver sina 
erfarenheter, attityder, kommunikation samt kunskap gentemot patienter födda i 
mellanöstern, upplevde 40 % av personalen att de inte kunde tillgodose patienternas 
behov. Vidare upplevde 60 % av de 516 informanterna att patienterna inte fullt ut 
förstod rådgivningen de erbjöds.  
 
En intervjustudie av Macleod Clark och Murphy (1993) gjord i Storbritannien visar att 
sjuksköterskor upplevde att kommunikationen med patienter med en etnisk 
minoritetsbakgrund var den största utmaningen i vården av dessa patienter. 
Informanterna upplevde att svårigheterna i kommunikationen påverkade vårdens 
standard samt att de beklagade sig över att inte kunna förmedla varför de genomförde 
sina vårdhandlingar till patienterna. Bristen på tolkning förstärkte dessa problem och 
vårdgivarna använde sig av icke-verbal kommunikation samt anhöriga som tolkade i 
vårdmötet. Några informanter ifrågasatte lämpligheten i att använda närstående som 
tolkar då det fanns oro för att de närstående filtrerade och tolkade informationen given 
av patienterna (ibid).  
 
Athlin et al. (2007) genomförde en studie i Norge baserad på öppna, strukturerade 
frågeformulär till sjuksköterskor inom hemsjukvården angående vården av patienter 
över 60 år med icke västerländsk bakgrund. Det framgår att kommunikationen är en av 
de upplevda svårigheterna i vården av denna patientgrupp. Språkbarriären gav upphov 
till svårigheter i omvårdnadsbedömningar och tidskonsumerande vårdhandlingar. 
Sjuksköterskorna utryckte okunskap i tolkverksamheten och använde sig av anhöriga 
och bilinguala arbetare utanför vården på arbetsplatsen för översättning.  Författarna 
påpekar dock själva att informanterna såg sig som oerfarna inom multikulturell vård 
samt att många informanter inte fyllde i alla svarsfält vilket påverkade resultatet (ibid).  
I en studie av Gordon et al. (2009) upplevde vårdpersonalen att de i samband med vård 
av patienter med afasi, kontrollerade och styrde samtalen med patienterna, då det är 
lättare att få svar på ”ja” och ”nej” frågor än att vänta på svar från patienten. 
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PROBLEMFORMULERING 
Kommunikation mellan patient och vårdgivare är grunden för att ge en personcentrerad 
vård utifrån patientens behov och vilja. Inom vårdvetenskapen är kommunikation en 
förutsättning för att sjuksköterskan ska förstå patientens verklighet och upplevelse av 
hälsa och lidande. Det prehospitala vårdmötet präglas av korta möten i en ofta 
stressfylld miljö. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska all vård utgå ifrån 
patientens behov. Bristande kommunikation leder till minskad patientdelaktighet, 
patientsäkerhet och trygghet i vårdmötet. Detta är en utmaning som 
ambulanssjuksköterskan ställs inför i det prehospitala vårdmötet.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva den levda erfarenheten hos ambulanssjuksköterskor att vårda 
patienter där de tillsammans med patienten inte kan kommunicera verbalt i det 
prehospitala vårdmötet.  
 
METOD 

Ansats 

Denna studie utgick ifrån en fenomenologisk beskrivande ansats med syftet att belysa 
ambulanssjuksköterskors levda erfarenheter av att vårda patienter när de inte kunde 
kommunicera verbalt. Fenomenologi syftar till att utforska och beskriva människors 
levda erfarenheter utifrån ett vardagsperspektiv (Rosberg 2008 ss. 85). Fenomenologi 
utgår från subjektets upplevelse av ett fenomen, där livsvärld och mening är centrala 
begrepp. Idealet är en utgångspunkt med fördomsfrihet, genom empati och 
inlevelseförmåga undersöka den subjektiva upplevelsen och erfarenheten av fenomenet. 
Justesen och Mik-Meyer (2011, ss. 17-21 ) skriver att människan inte kan ses som en 
isolerad enhet utan livsvärlden som hon lever i är kollektiv och intersubjektiviteten är 
central i den fenomenologiskt inspirerade samhällsforskningen. Inom fenomenologi är 
det den subjektiva upplevelsen som är relevant och inte om den är sann i objektiv 
mening eller vad som orsakat upplevelsen.  
 
Urval 

Urval av informanter skedde genom att tillfråga 10 ambulanssjuksköterskor verksamma 
i en större stad i västra Sverige. Urvalskriterierna var ambulanssjuksköterska med 
tillsvidareanställning och med minst två års erfarenhet av ambulanssjukvård. Åtta 
ambulanssjuksköterskor, fem män och tre kvinnor, tackade ja till att medverka i 
intervjuer. Erfarenhet inom ambulanssjukvård varierade från två till 25 år. Rekrytering 
skedde via personkännedom av författarna. Informanterna arbetade på fyra olika 
stationer med varierande demografi. 

Det garanterades att allt inhämtat material hanteras så att det inte ska hamna i orätta 
händer och att informanterna förblir anonyma. Dalen (2015, ss. 20-25) skriver om etiska 
överväganden för kvalitativ forskningsintervju. De krav som är applicerbara på denna 
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studie är krav på samtycke, krav på att bli informerad och krav på konfidentialitet. 
Informanterna för denna studie erhöll skriftlig och muntlig information om syftet och 
metoden för studien, att den var helt frivillig och informanten hade rätt att avstå eller 
avbryta sin medverkan under studiens hela process (Bilaga 1). Konfidentialiteten erhölls 
genom sekretess från författarna samt förstörelse av det inspelade materialet efter 
analys. Verksamhetschefen delgavs skriftlig information och gav sitt godkännande 
(Bilaga 2). 
 

Datainsamling 

Dalen (2007, ss. 38-47) skriver att intervjuaren behöver ta ställning till hur intervjuerna 
ska läggas upp. Om kaffe och fika ska drickas, och i sådana fall före eller efter 
intervjun. Intervjuaren behöver vara öppen för pauser i intervjun då dessa kan vara 
skapande och behövs för att minnas eller ge utrymme för funderingar. Intervjuaren skall 
dock alltid presentera sig själv, studiens syfte och hur det inhämtade materialet kommer 
att hanteras (ibid). Författarna hade kontakt med informanterna via telefon och 
informanterna utsåg tid och plats, samt hade möjlighet att omplanera när de så önskade. 
Det meddelades även att fika medtogs och gav förslag till kaffestund vilket alla 
informanter ansåg som bra idé. Under kaffe och fika presenterades studiens syfte, samt 
försäkrades att det inspelade materialet endast skulle avlyssnas av författarna och 
förstöras efter studiens slut. Sedan fördes samtal om vardagliga ting i 15-45 minuter 
med fika beroende på förbestämt tidsutrymme för intervjuerna. Detta för att inge en så 
trygg miljö som möjligt där författarna skulle upplevas som gäster och platsen var i alla 
intervjuer vardagsrum. Det skapades oftast en naturlig övergång tillbaka till studien och 
intervjuerna började. Efter intervjuernas slut fördes samtal om hur det kändes och 
diskussioner om ämnet där vi författare kunde dela med oss av våra erfarenheter av 
ämnet och samtidigt visa vår uppskattning av deltagandet. 
 
Justesen och Mik-Meyer (2011) rekommenderar elektronisk upptagning av intervjuerna, 
då det är svårt att detaljerat dokumentera intervjuerna skriftligt. Brinkman och Kvale 
(2009, ss. 54-55) beskriver kvalitativa forskningsintervjuer som maktasymmetriska 
mellan forskaren och undersökningspersonen. Det är av vikt ur ett etiskt och 
epistemiologiskt perspektiv för forskaren att vara medveten om dessa maktfaktorer. 
Justesen och Mik-meyer (2011, ss. 54-55) skriver att intervjuaren behöver reflektera 
över sin egen bakgrund och hur den påverkar intervjupersonen. Intervjuarens roll är att 
hjälpa intervjupersonen att berätta om sina upplevelser och sin vardag genom en 
inlevande intervjuteknik. Starrin och Renck (1996, ss. 61-68) hänvisar kvalitativa 
intervjuer till utrycket vägledd konversation, där målsättningen är att neutralisera 
intervjuarens och intervjumiljöns inflytande på intervjupersonens berättelse i största 
möjliga mån. Intervjufrågorna ska börja med så öppna frågor som möjligt för att erhålla 
spontan information. Öppenheten utesluter inte fokus, då intervjun ska spegla syftet.  
  
Författarna till denna studie har valt en öppen frågeställning där informanterna 
uppmanades att beskriva sina levda erfarenheter av att vårda patienter de inte 
kommunicera verbalt med, med icke fördefinierade uppföljande frågor. Detta skedde för 
att intervjun ska handla om syftet samt ge möjlighet till vidareutveckling, fördjupning 
och beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser. Följdfrågorna var av karaktären 
hur-frågor och vad-frågor. Vid intervjumetodik ska forskaren vara medveten om 
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utmaningen att få informanten att formulera sina erfarenheter med ord. Forskaren måste 
vara öppen och lyhörd för att kunna uppfatta essensen i informantens upplevelser 
(Rosberg 2008, s. 88-89). Intervjuerna varade mellan 25-40 min och spelades in för att 
sedan transkriberas ordagrant samma dag. Författarna genomförde de första två 
intervjuerna tillsammans där de vardera fick genomföra varsin intervju medan den andre 
observerande. Efter dessa två intervjuer diskuterades och analyserades författarnas 
intervjuteknik via ljudupptagning för att använda en gemensam intervjumetod inför 
följande intervjuer. Resterande intervjuer genomfördes separat av författarna. 
 
Dataanalys 

Brinkman och Kvale (2009 ss. 206-207) betonar vikten av att definiera analysmetoden 
innan datainsamlingen påbörjas och att valet av analysmetod påverkar hur 
datainsamlingen ska ske. Intervjumaterialet har analyserats genom kvalitativ 
innehållsanalys. För att uppnå trovärdighet i analysen användes konsensusförfarande. 
Båda författarna transkriberade varje intervju utifrån inspelat material, för att sedan 
gemensamt genomföra analysens alla steg. Efter transkribering och genomläsning av 
intervjutexterna gjordes en gemensam mind-map för att erhålla en helhetskänsla över 
informanternas upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att identifiera 
likeheter och skillnader i textinnehåll. Varje intervju användes som en analysenhet. Ur 
analysenheten togs meningssenheter fram, vilket var meningsbärande meningar ur 
intervjuerna. Dessa meningseneheter kondenserades till kortare text och erhöll en kod, 
motsvarande en etikett baserat på meningsenhetens kontext. Meningsenheterna utgjorde 
basen för skapandet av underkategorier som beskriver vad texten utgör. 
Underkategorierna utgjorde sedan underlaget för skapandet av Kategorier som innebar 
en abstraktion av innehållet (Hällgren Graneheim & Lundman 2008, ss. 159-172). 
 
Tabell 1 Exempel på analysgenomförande: 
Meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

En anhörig tolkade 
mellan mig och 
patienten eftersom 
vi inte talade samma 
språk, så jag kunde 
förstå vad som var 
fel. 

anhörigtolk Att kommunicera 
genom tredje person 

Att se patientens 
behov 

Jag lade handen på 
patientens arm under 
transporten för att 
visa att jag fanns 
där. 

Kroppskontakt Att inge trygghet Att skapa en 
vårdrelation 

Jag kunde inte 
lämna patienten 
hemma trots att det 
inte var allvarligt… 
jag kunde inte 

Kan inte lämna 
patienten hemma 

Resurskrävande Att uppleva 
frustration 



10 
 

förklara det för dem. 
 
 
RESULTAT 

Att se patientens behov 
Följande tre underkategorier beskriver informanternas strävan och upplevelse av att 
försöka se patientens behov. Denna strävan genomfördes genom: Att kommunicera 
genom tredje person, Klinisk bedömning och Icke verbal kommunikation. 

Att kommunicera genom tredje person 
En tredje person användes av informanter när det fanns personer med andra språkliga 
kunskaper eller som hade en relation till patienten vilket gjorde att de lättare kunde 
kommunicera.  Den tredje personen kunde vara familjemedlem, vän eller vårdare till 
patienten. Alla informanter använde sig regelbundet av anhörigtolk när det förekom 
språkliga hinder. Flera informanter upplevde det mycket positivt när anhöriga kunde 
hjälpa till att kommunicera. Anhöriga upplevdes måna om patienten och kunde 
förmedla patientens vilja och behov. Andra informanter såg dock en risk med anhöriga 
som tolkar mellan sjuksköterskan och patienten. Informanterna kunde inte vara säkra på 
att den anhörige direktöversatte vad patienten sade. Det upplevdes finnas en risk för 
missförstånd då anhöriga inte förstod vad sjuksköterskan var ute efter för information 
eller när den anhörige kunde bristfällig svenska. Den anhöriges egen vilja upplevdes 
även riskeras då flera informanter upplevde osäkerhet huruvida det var patientens egna 
ord som fördes fram eller om informationen förvrängdes, förstärktes eller utelämnades.  
 
”Anhöriga i hemmet har ibland överdrivit det patienten förmedlar för att de förväntar 
sig snabbare vård, väl på sjukhuset har det visat sig att besvären inte alls var så 
allvarliga” 
 
Några informanter upplevde det positivt när barn och unga personer tolkade då de 
upplevdes känna sig behövda och därigenom fick en uppgift. Andra informanter lät inte 
barnen tolka då de upplevde att det sattes för stor press på barnen och att starka känslor 
som kunde uppstå vid akuta situationer kunde riktas mot barnen. 
 
 ”Barn borde aldrig behöva utsättas för sådan press, alla känslor som utspelas går via 
barnen när de försöker tolka” 
 

Klinisk bedömning 
Alla informanter betonade vikten av den kliniska bedömningen när de inte kunde prata 
direkt med patienten. Informanterna upplevde att de undersökte patienten mycket 
grundligare när de inte kunde prata med varandra för att få förstå vad som var fel. Det 
metodiska förfarandet enligt ABCDE följdes fortfarande i primärbedömningen som 
avgjorde tempot i vårdmötet. De använde sig dels av mätbara instrument såsom EKG 
och vitalparametrar men även av fysisk och visuell bedömning. Den fysiska 
undersökningen upplevdes vara svårare då informanterna fick utgå ifrån patientens 
kroppspråk samt gjorde att de ibland tog i hårdare vid palpation för att få en reaktion.  
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”Jag var tvungen att utsätta patienten mer än jag vanligen skulle gjort, då jag inte 
kunde fråga om det gjorde ont” 
 
 Informanterna beskrev hur de läste av patientens uttryck och litade på signalerna som 
gavs för att bedöma hur patienten mådde.  
 
”Smärta går alltid att utrycka, det behövs inte ord för det… Jag utgår ifrån att alltid lita 
på patientens signaler” 
 
 När det inte gick att få fram mycket anamnes så uppgav flera informanter att de utgick 
ifrån RETTS och tog beslut därefter. Det upplevdes tillfredställande när undersökningen 
gav resultat och sjuksköterskan kunde förstå varför patienten sökt vård. Det var dock 
inte ovanligt att de inte kunna finna några symtom eller fynd som indikerade på vad 
som var fel.  

 
Icke verbal kommunikation 

Alla informanter använde sig av kroppsspråk för att förstå vad patienten hade för 
besvär. Beroende på orsaken till varför det inte gick att kommunicera verbalt användes 
olika metoder.  
 
”Jag försökte skriva, rita, visa med tecken, gestikulera och peka på min egen kropp för 
att förstå vad patienten ville, bara min fantasi sätter gränser” 
 
När patienten förstod svenska kommunicerade informanterna via skrift på papper och 
talade långsamt om patienten hörde dåligt eller var döv, för att de skulle kunna läsa 
läpparna. Om de inte kunde samma språk målade både patient och sköterskan på papper 
för att förstå. Informanterna upplevde att ansvaret låg på dem för att förstå vad patienten 
hade för problem. Vissa upplevde det som en utmaning och upplyftande att försöka 
förstå patienten.  
 
”Det var en utmaning att förstå patienten, eftersom det inte finns några 
standardmetoder får man lita på sig själv… det gav mig energi.” 
 
Andra informanter upplevde att de inte räckte till när de inte kunde förstå och hjälpa 
patienten. Det kunde bero på att patienten inte förstod vad sjuksköterskan försökte fråga 
om eller att sjuksköterskan inte förstod patientens kroppspråk. 
 
”Jag kände mig otillräcklig då jag inte förstod patienten… det kändes som att jag inte 
gjorde ett bra jobb” 
 



12 
 

Att skapa en vårdrelation 

Nedanstående underkategorier: Att inge trygghet och Att bekräfta beskriver 
informanternas upplevelse av att skapa en vårdrelation med patienten. 
 
Att inge trygghet 

Informanterna upplevde det mycket viktigt att skapa lugn och trygghet för patienten. 
Det upplevdes vara ännu viktigare när kommunikationen var svår. Flera informanter 
beskrev att de försökte se från patientens perspektiv för att bättre veta hur de skulle 
kommunicera. 
 
”Om jag själv hade befunnit mig i en situation där jag inte kan förmedla hur jag mår, 
hade jag varit jätterädd och tyckt det obehagligt.” 
 
Flera informanter tyckte att det var svårt att inge trygghet och lugn för patienterna när 
det inte kunde kommunicera verbalt. När patienten skulle förflyttas upplevde 
informanterna att patienten kunde te sig rädd och osäker när patienten inte förstod vad 
som skulle hända. Det var då viktigt att genomföra förflyttningar sakta och försiktigt. 
När informanter inte kunde upptäcka något allvarligt i sin undersökning var det svårt att 
ge lugnande besked och kommunicera vad de trodde besvären berodde på. Alla 
informanter använde sig av kroppskontakt som ett sätt att lugna och försöka göra att 
patienten kände sig trygg. Det kunde innebära att lägga en hand på axeln eller ta 
patientens hand. Vissa försökte vara nära patienten och alltid ha en kroppsdel som en 
hand eller arm mot patienten för att visa sin närvaro. Informanterna var noga med att ge 
ett lugnt bemötande mot patienterna med sitt kroppspråk och sitt ansiktsuttryck. Flera 
beskrev hur de försökte ha ett lugnande tonläge i sina röster och pratade med patienten 
även då de visste att patienten inte förstod. Det ansågs även viktigt att skapa en lugn och 
trygg vårdmiljö runt patienten där patienten skulle uppleva sig vara i fokus.  
 
”Att skapa en trygghet för patienten har inget med ord att göra, det handlar om att vara 
närvarande” 
 
Informanterna beskrev olika situationer där anhöriga kunde upplevas som stressande 
eller lugnande för patienten. I de fallen de upplevdes stressande av informanterna 
försöktes de anhöriga lugnas för patientens skull eller så fick de befinna sig i ett annat 
rum beroende hur patienten reagerade. När anhöriga upplevdes vara lugnande för 
patienten inkluderades de så mycket som möjligt av informanterna. 
 
”Jag märkte tydligt hur de anhöriga gjorde att patienten slappnade av, så jag försökte 
hade dem nära så mycket som möjligt och de fick åka med där bak i ambulansen för 
patientens skull”  
 

Att bekräfta 

Alla informanter såg det som viktigt att bekräfta patienten på olika sätt. Flera 
informanter undersökte patienten mer noggrant än de skulle gjort om de haft patienter 
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de kunde tala med. Detta gjordes då inte för att få fram mer information utan för att visa 
att de verkligen trodde på att patienten inte mådde bra. Det ansågs viktigt att hålla 
ögonkontakt med patienten när de försökte kommunicera för att visa att sjuksköterskan 
lyssnade och försökte förstå. Flera informanter uppgav att deras egna ansiktsuttryck då 
upplevdes betyda mycket för att de därigenom kunde visa att de brydde sig.  
Ögonkontakten hölls även när anhöriga tolkade eller talade för patienten, för att visa att 
det var patienten som var viktigast.  
 
”Jag försökte alltid se patienten i ögonen och visa att jag var här för patienten, ingen 
annan”  
 
Även kroppsspråket beskrevs som ett sätt att ge bekräftelse till patienten. Informanter 
försökte visa att de förstod, då tredje person tolkade eller uppgav patientens besvär 
genom att nicka eller visa förståelse med ansiktsuttryck.  
 
 

Att uppleva frustration 
Underkategorierna: Att inte ha rätt verktyg, Resurskrävande och Informationsbrist, 
beskriver hur informanterna upplevde frustration när det vårdade patienterna.  

 
Att inte ha rätt verktyg 

Samtliga informanter uppgav att certifierade tolkar inte används inom ambulansen. 
Flera informanter sa att de inte visste om det ens fanns en rutin eller hur man gick 
tillväga för att kontakta tolk i ambulansen.  
 
”Jag vet inte om vi ens har någon rutin för tolkanvändning i ambulansen, har aldrig 
använt mig av det… vet att inne på sjukhuset har det bättre tillgång på tolkar.” 
 
Några informanter påtalade att det inte gick att använda telefontolk då det inte kunde 
uppge något kostnadsställe och att det troligen är en kostnadsfråga som göra att de inte 
har den möjligheten. Alla informanter såg dock ett stort behov av telefontolk i 
ambulansen och ansåg att det hade underlättat i många vårdsituationer. Vidare framkom 
det att samtliga informanter använde sig av certifierade tolkar när de arbetade på 
sjukhus och att det där fanns klara rutiner för när och hur tolkar ska användas. Därför 
hände det att man tog med sig patienter in till akuten bara för att där fanns tillgång till 
tolkar. Några informanter upplevde att frånvaro av sjukvårdskunniga tolkar upplevdes 
frustrerande då man vara tvungen att förlita sig på närstående. En informant berättade 
att vid ett vårdtillfälle fick en patient en anafylaktisk reaktion pga. missförstånd, då en 
personlig assistent tolkade. Informanten upplevde att situationen och vårdskadan kunde 
ha undvikits om det hade funnits tillgång till sjukvårdskunnig tolk.             
 
Alla informanterna använde hjälpmedel i ambulansen för att kunna kommunicera icke 
verbalt. Det flesta använde papper och penna för att skriva och rita. Google translate via 
privat mobil var ett annat sätt att försöka lösa kommunikationen på. Fördelen med detta 
är att det via Google translate finns en uppspelningsfunktion på vissa språk. Alla 
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informanter upplevde ett behov av ett häfte eller en bok med vanliga fraser på olika 
språk i ambulansen. Detta kräver dock att patienterna är läskunniga. För icke läskunniga 
patienter sa några informanter att bilder skulle vara ett bra alternativ. Det fanns 
situationer där bilder hade gjort det mycket lättare att bedöma vad patienten upplevde 
vara jobbigt.  
 
”Hade jag haft bilder så hade jag nog förstått vad som var fel, men som det var så gick 
det helt enkelt inte” 
 
Flera informanter sa att det fanns material bestående av bilder/text inne på sjukhuset 
som användes framför allt inom det dagliga vårdarbetet på avdelningar (ADL, Allmän 
daglig livsföring). Likande material anpassat till akutsjukvård och anamnestagning vore 
enligt informanterna nödvändigt. Alla informanter upplevde att de behövde mer 
hjälpmedel i ambulansen för att lättare kunna kommunicera. Vidare uttryckte 
informanterna att de önskade tillfällen där man fick diskutera olika vårdsituationer för 
att dela med sig av sina erfarenheter.    

 
Resurskrävande 

Flera informanter hade varit med om vårdtillfällen då de transporterat patienten till 
sjukhus eftersom de inte till fullo uppfattat patientens besvär. Detta gjordes av flera 
olika anledningar. Vid flera vårdtillfällen upplevde informanter att patienten inte var i 
behov av sjukhusvård men valde att köra patienten till akuten i alla fall. Det berodde på 
att de inte kunde förklara detta för patienten och kunde inte hänvisa till vårdcentral eller 
egenvård. Det upplevdes som onödigt och att de inte lyckats med sin vårdinsats. Vissa 
av informanterna upplevde att det krävdes stort tålamod och att det ibland tog lång tid 
att bedöma patienten och få en bra anamnes. De orkade inte alltid att ge den tid och den 
energi som krävdes och valde därför att köra in patienten till sjukhus.  
 
”Inte alltid man har den energi som krävs… så vi körde till sjukhus och bollade 
problemet vidare” 
 
Ibland hände det att informanterna körde in patienterna till sjukhus för att det inte kände 
sig trygga att lämna patienten hemma, eftersom de inte var säkra på att patienten hade 
förstått vilka råd som gavs och vad de skulle göra efter att ambulansen hade åkt. Tre 
informanter hade kört in patienter bara för att man själv skulle känna sig tryggare. Detta 
upplevdes som onödigt men informanterna ville ha ryggen fri.    
 
”Vi körde in patienten när vi inte förstod vad som var fel, för att känna oss tryggare.” 

 
Informationsbrist 

Att inte ha tillgång till bakgrundsinformation upplevdes av samtliga informanter som en 
stor brist. Några informanter brukade ringa till akuten för att få bättre förståelse för 
patientens sjukhistoria. Ofta gick det bra att få information via akuten, men ibland sa 
akuten nej och hänvisade till patientsekretessen. Några informanter upplevde att tillgång 
till Melior (journalsystem som används i Västra Götalandsregionen) i ambulansen var 
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nödvändigt. Genom att få tillgång till Melior i ambulansen skulle även säkerheten 
förbättras då t.ex. allergier mot olika läkemedel skulle framkomma. Informanterna 
upplevde det besvärande att inte vara säkra på om man kunde ge alla läkemedel till 
patienten. Återigen lyfte informanterna fram att sjukhusen är bättre rustade än 
ambulansen. I detta fall gällde det tillgång till journaler och sjukhistoria. Att inte ha 
tillgång till Sjukhistoria kunde enligt några informanter leda till att patienten får 
otillräcklig vård.  
 
”… det är svårt att ge läkemedel om man inte känner till eventuella allergier, man vet 
ju aldrig vad de kan få för reaktion” 
 
”Man har hamnat i situationer där man undervårdar patienten, man ger t.ex. inte 
läkemedel eller missar viktiga symtom, då man inte förstår patienten.” 
 
En informant berättade att hen i efterhand läst patientens journal för att få en 
uppföljning och då märkt att det missats viktiga symtom och att det lett till att vården av 
patienten blivit fördröjd. En informant berätta om en patient som inte pratade svenska 
och där ingen tolk fanns att tillgå. Informanten förstod att det vara något ”fel” och körde 
in patienten till akuten dock med låg prioritet och oklara symtom. Flera timmar senare 
hade en CT-hjärna visat på en kraftig hjärnblödning som krävde akut operation eftersom 
patienten blivit akut försämrad.   
 
DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Ansats 

Denna studie utgick ifrån ett beskrivande fenomenologiskt perspektiv. Detta perspektiv 
ansågs väl lämpad till studiens syfte. Ett annat perspektiv som kunde appliceras på 
denna studie var att utgå från en hermeneutisk tolkning. Bjurwill (1995, ss. 118-119) 
skriver att inom hermeneutik söks den latenta eller dolda meningen medan 
fenomenologi söker den manifesta meningen. Fenomenologer anser att inom 
hermeneutik görs subjektiva tolkningar utifrån forskaren och det framkommer inga 
objektiva åskådliggöranden. Författarna till denna studie hade inte som målsättning att 
tolka erfarenheterna från informanterna till något generaliserbart utan avsåg att finna det 
specifika och unika i just deras erfarenheter. Författarna ansåg sig inte heller vara 
tillräckligt erfarna forskare för att försöka tolka den dolda meningen i deras upplevelser.  
 
Urval    

Informanterna till denna studie hade varit verksamma som vidareutbildade 
ambulanssjuksköterskor i ambulansverksamhet minst två år. Detta val gjordes för att i 
någon mån säkerställa tillräcklig erfarenhet för att kunna beskriva fenomenet. Urvalet 
av informanter gjordes via personkännedom av kollegor till författarna. Detta val 
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gjordes för att det ansågs vara ett snabbt och smidigt sätt att få informanter samt att 
relationen till informanterna ingav trygghet och förtroende.  

Författarna valde att exkludera medvetslösa, barn och kognitivt nedsatta i denna studie, 
i avsikt att definiera en homogen patientgrupp. 
 
Datainsamling 

Alla intervjuer genomfördes ostrukturerat med en öppningsfråga. Justesen och Mik-
Meyer (2011, ss. 17-21) skriver att denna form lämpar sig för explorativa 
undersökningar där intervjuaren har liten förkunskap om området som beforskas.  
Författarna hade själva ett års erfarenhet inom ambulansverksamhet vilket gav en 
förförståelse av ämnet. Detta gav en styrka i intervjuerna eftersom författarnas 
erfarenhet av ämnet gjorde att de kunde ställa följdfrågor för att få fylligare 
beskrivningar. Följdfrågorna var ej fördefinierade med målsättningen att intervjun 
skulle motsvara syftet samt ge möjlighet till vidareutveckling, fördjupning och 
beskrivningar av intervjupersonernas upplevelser. En annan intervjumetod som Justesen 
och Mik-Meyer (2011, ss. 54-55) beskriver är en semistrukturerad intervju där en 
intervjuguide används för att intervjupersonerna ska reflektera över samma frågor men 
även ge en möjlighet till oväntad information. Den lämpar sig enligt Justesen och Mik-
Meyer (2011, ss. 54) väl inom fenomenologi och kunde användas för denna studie. 
Efter de två första intervjuerna togs detta alternativet fram men valdes bort då 
författarna upplevde sig få fylliga berättelser och kunde ge följdfrågor utifrån varje 
intervju utifrån vad som berättades. Inom fenomenologi ligger fokus på att finna 
beskrivningar av direkta upplevelser i vardagen. Under intervjuerna upplevde 
författarna att följdfrågorna, som formulerades i var- och hur form, var till stor hjälp för 
att finna dessa direkta erfarenheter. Informanterna började vid flera tillfällen att beskriva 
generella upplevelser som ej var knutna till enskilda erfarenheter. Då kunde följdfrågor 
leda informanterna in på direkta upplevelser istället. Justesen och Mik-Meyer (2011, ss 
20) beskriver den neutrala forskaren som fördomsfri och utan förutfattade meningar, 
men detta är riktat gentemot den subjektiva upplevelsen och inte mot det objektiva 
forskningsobjektet. I intervjuerna ställdes inte varför- frågor utan de motiv som 
framkom i intervjuerna var spontana och förklarade motiven utifrån den kollektiva 
livsvärld som kännetecknar den prehospitala vårdmiljön. Fenomenologins ideal på 
beskrivning av verkligheten utifrån den levda intersubjektiva livsvärlden blir 
intervjuarens roll att få intervjupersonerna att i största möjliga mån beskriva utan 
förklaringar och analyser (Justensen & Mik-Meyer 2011, ss. 54).  
 
Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys valdes då den inte upplevdes utesluta ett fenomenologisk 
perspektiv, samt var lämplig för att redovisa datamaterialet på ett lättläst sätt. Justesen 
och Meyer (2011, ss. 38-39) skriver att inom fenomenologi så är det grundlöst att 
använda ett generaliseringskrav. Istället tas kommunikativ validering fram som 
kvalitetskriterier inom fenomenologi. Kommunikativ validering betyder att genom 
dialog med de personer som bidragit till det empiriska materialet säkerställa att 
framställningen i undersökningen är korrekt. Detta blir en form av kontroll av 
forskarens empati och att inlevelsen i materialet har lyckats. Det blir då gentemot det 
subjektiva i materialet som forskaren bestämmer analysens validitet. Kommunikativ 
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validering innesluter även dialog med andra forskare inom området (ibid). I denna 
studie har inte informanterna haft möjlighet att läsa igenom det transkriberade 
materialet. Detta kan således ses som en svaghet i studiens validitet. Detta val gjordes 
med hänsyn till tidsbrist då det hade inneburit svårigheter i analysfasen om material 
hade dementerats, utökats eller förändrats. Den analytiska fasen diskuterades ej heller 
med erfaren forskare inom området, vilket ytterligare kan ses som en svaghet. Dock satt 
författarna med informanterna efter varje studie ungefär en timme och talade generellt 
om forskningsområdet och informanterna erbjöds att komplettera med ytterligare 
erfarenheter som kunde spelas in. Ingen informant upplevde dock behov av att fortsätta 
intervjun. Författarna valde att innefatta citat i resultatredovisningen för att ge en 
fylligare beskrivning av informanternas upplevelser.  Tonfall och sinnestämningen i 
citaten beskrevs ej, då det inte ansågs ge ytterligare beskrivande funktion samt skulle 
lämpa sig till en mer tolkande ansats. 

Resultatdiskussion 

Samtliga informanter i studien har befunnit sig i vårdsituationer där det funnits verbala 
kommunikationshinder oavsett om det rört sig om språk, afasi eller andra medicinska 
orsaker. Strategin för att hantera situationen var snarlik för samtliga informanter. Då det 
fanns tillgång till anhöriga eller vårdare som kunde tolka användes denna möjlighet i 
första hand. Annars var kroppspråk och gester den vanligaste metoden för att försöka att 
förstå och förmedla information, men även rita, skriva och Google translate användes. 
Ingen av informanterna har använt sig av telefontolk i prehospitala vårdmöten. 
Informanterna upplevde att de varken har rätt hjälpmedel eller bra rutiner för att kunna 
överbrygga kommunikationshinder med patienten och på så sätt ge en optimal vård 
utifrån patientens behov. Bland annat påtalas bristen på bakgrundsinformation hos 
patienten t.ex. via journalåtkomst i ambulansen, brist på visuella hjälpmedel och 
tillgång till telefontolk. Då vårdare och patient inte kunde kommunicera verbalt fick 
många av bedömningarna utgå ifrån rent objektiva symtom och/eller 
andrahandsuppgifter från t.ex. anhöriga eller vårdpersonal och blev således mer eller 
mindre tolkningar av patientens behov. Informanterna använde sig av vårdvetenskapliga 
begrepp så som empati, trygghet, tillit och närhet när de beskrev sina vårdmöten i 
intervjuerna. Framför allt empati och trygghet återkom ofta i intervjuerna. Empati 
beskrivs av Eide och Eide (2007 ss. 43-44) som förmågan att lyssna och sätta sig in i en 
annan människas situation, samt att förstå den andra människans känslor. Empati är en 
viktig del i vårdarbetet. Förmågan att kunna ta in patientens upplevelse och 
kommunicera tillbaka (verbalt/ickeverbalt och genom handlingar) är en viktig del i 
sjuksköterskans arbete (ibid).   
 
Informantera beskriver hur de försöker skapa en tillit och inge trygghet genom att 
befinna sig på patientens nivå och tala lugnade med patienten samtidigt som de 
undersöker patienten. Detta sker trots att patienten inte alltid förstår vårdaren, vilket 
stämmer överrens med tidigare forskning. I Elmqvist et al (2008) upplever patienten det 
som lugnade och en trygghet att dels ha kroppskontakt med vårdaren och dels att 
vårdaren visar att han/hon finns hos patienten hela tiden genom att prata med patienten 
och tilltalar patienten med dennes namn.  
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Kommunikationsproblem till följd av språkliga och kulturella skillnader kan bl.a. leda 
till att symtom och sjukhistoria underskattas. Även känslor och tankar kan vara svåra att 
förmedla om patient och vårdare inte kan kommunicera. Patienter som inte talar svenska 
har enligt lag (SFS 1986:233) rätt till tolk i samband med sjukvård. Det finns också en 
rekommendation om att endast auktoriserade och professionella tolkar skall användas i 
vårdsammanhang. Trots detta används vanligen anhöriga eller kollegor som delar 
samma språk som patienten (Gerrish, Chau, Sobowale & Birks 2004). Inga av 
informanterna påtalade patienternas rätt till professionell tolk i samband med sjukvård 
eller framförde etiska aspekter på att låta anhöriga tolka, vilket författarna av studien 
finner intressant.  
 
I tidigare forskning går åsikterna isär vad det gäller anhöriga som tolkar. Fatahi, 
Mattson, Lundgren och Hellström (2010) anser det vara direkt olämpligt att använda 
anhöriga som tolkar och Rosenberg, Seller och Leanza (2008) skriver att anhöriga 
ibland ser det som sin uppgift att skapa förståelse för patienten snarare än att översätta 
ordagrant, vilket kan vara problematiskt ur ett vårdperspektiv. Dock menar Hadziabdic, 
Heikkilä, Albin och Hjelm (2009) att anhöriga mycket väl kan användas som tolkar i 
vissa situationer och att patienten har lättare att öppna sig för personer som de känner.  
Författarna av studien anser att användandet av anhörig som tolkar inte är helt 
oproblematiskt, då det inte är säkert att den anhöriga som ska tolka förstår allt som sägs 
eller att kunskapen om sjukvården i Sverige är bristfällig. Vidare kan även den anhöriga 
välja att utelämna viktig information i syfte att skydda patienten. Vid tolkanvändning 
bör vårdaren ta hänsyn till följande aspekter: språk och dialekt, religion och/eller kultur 
samt kön och detta kan vara svårt att följa i ett prehospitala vårdmötet. Enda 
möjligheten till tolk prehospitalt är via telefon. Tolken och patienten bör vara okända 
för varandra och det är att föredra att tolk och patient träffas fysiskt för bästa tolkning 
men går inte detta att lösa är telefontolkning ett alternativ (Kammarkollegiet 2010). 
Kommunikation utan att använda tolk kan ske genom att vårdaren utstrålar och inger 
lugn via kroppsspråk och hudkontakt (Hanssen 2005 ss. 43-54). Genom en lugn och 
vänlig röst kan man utstråla stöd, värme, tröst och trygghet trots att patienten inte förstår 
språket. Viktigt är även att beskriva vad man som vårdare gör eller vad som kommer att 
ske, vilket informanterna upplevde som viktigt.  
 
Informanterna uppgav att de ibland körde in patienterna för att de inte hade någon 
möjlighet att få tillgång till tolk. Detta går att problematisera utifrån ett etiskt perspektiv 
och patientcentrerad vård. Ska patienter behöva lämna sitt hem och riskera att vänta på 
akuten timtals för att kunna kommunicera utifrån sina behov? 
 
När den verbala kommunikationen inte fungerade var kroppsspråk det vanligaste sättet 
att göra sig förstådd på, vilket bekräftas i Cioffi (2003). Där beskriver sjuksköterskor att 
de ofta använder sig av gester, bilder och kroppspråk för att kommunicera med 
patienten och att detta upplevdes som ett bra komplement till verbal kommunikation. 
Dock bör man ha med sig att kroppspråk skiljer sig mellan olika kulturer (Nilsson och 
Waldermarsson (2007, ss. 122-131) och kan således leda till missförstånd mellan patient 
och vårdare. Författarna av denna studie anser därför att det behövs tillgång till visuella 
hjälpmedel för att förstärka den icke verbala kommunikationen, då tolk inte finns att 
tillgå. Hjelm och Ozolins (2004) skriver att svenska sjuksköterskor använde skrivna ord 
på patientens modersmål i vårdmötet samt använde anhöriga som tolkar. 



19 
 

Sjusköterskorna gav exempel på där bristen på kommunikation gav upphov till 
bedömningssvårigheter samt vårdskador. I en annan studie av Hejlm och Hultsjö (2005) 
framkommer det att bristande kommunikation mellan patienten och SOS alarm 
orsakade att en patient tolkades ha kraftig huvudvärk vilket visade sig vara en 
öroninflammation när ambulansen kom på plats. Ambulanspersonal utryckte att de fick 
åka på många uppdrag baserat på att SOS inte kunnat förstå problemen i 
telefonkontakten med icke svenskspråkiga patienter, och skickat ambulans för säkerhets 
skull (ibid).    
 
Inom vårdvetenskap och prehospital akutsjukvård är kommunikation sjuksköterskans 
främsta verktyg för att kunna förstå och skapa en vårdrelation, att se patienten som en 
unik individ samt att göra patienten delaktig i sin vård (Dahlberg et al 2003 s. 95). Att 
inte kunna kommunicera med sin omgivning verkar begränsande för patientens 
möjlighet att förmedla sina tankar och känslor till omgivningen. Förutom att 
missförstånd kan uppstå mellan patienten och vårdaren kan mötet med sjukvården även 
bli stressande och traumatiskt för patienten (Hanssen 2005, ss. 44-45). Vidare skriver 
Hanssen (2005, s. 45) att språket och förmågan till kommunikation är en viktig del av 
patientens identitet och kommunikationshinder med omgivningen kan leda till att 
självbilden hos individen försämras. En försämrad självbild verkar hämmande på 
individens förmåga att hantera stress och miljöombyten och detta kan leda till lidande 
hos individen (ibid). 
 
Få av informanterna berörde ämnet med patientens rätt till självbestämande eller hur 
denna rätt togs tillvara i vårdmötet. Dock påtalade några informanter att det är lätt att 
bestämma över patientens huvud om patienten inte kan förmedla sina tankar och 
känslor. Dahlberg och Segesten (2010 ss. 103-115) skriver att patienten utgör 
medelpunkten för vården. Patienten har inte samma expertkunskap som vårdaren, men 
ska ses som expert på sin egen kropp och hälsa. Patientens delaktighet och 
självbestämande ska ses som en motreaktion till den paternalistiska hållning som ofta 
förekommer inom vården. Vårdaren är oftast den som bestämmer över 
kommunikationen i mötet mellan patient och vårdare och genom detta styr vården och 
på så vis kan utestänga patienten (ibid). Att styra vården genom kommunikation blir 
problematiskt då patienten och vårdaren inte kan kommunicera direkt med varandra 
eller då kommunikationen går via en tredje person. Vem är det då som styr, patienten, 
tolken eller vårdaren? Hur vet vårdaren att det är patientens ord och vilja som 
framkommer och att det inte är anhörigs eller annan vårdpersonals åsikter som 
framkommer? Ytterligare en aspekt som författarna misstänker förekommer vid 
användning av anhörigtolkar är att patienten själv väljer att utelämna information. Detta 
bekräftas i Hanssen (2005 s. 66) som skriver att även patienten kan välja att utelämna 
viktig information i syfte att skydda tolken (anhörig) från jobbig information. Detta var 
särskilt påtagligt när barn användes som tolkar åt sina föräldrar. Inte heller detta berörs 
av någon av informanterna i studien. Delaktighet innebär att patienten har möjlighet att 
ta ansvar och att kunna påverka sin vård. Dock ska vårdaren inte undantagslöst göra det 
som patienten ”vill eller vill ha” utan det handlar om en balansgång, där både patient 
och vårdare får komma till tals (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 103-115). Detta visar 
ytterligare vikten av att kunna kommunicera med patienten så att både dennes 
upplevelse och vårdarens expertkunskap tillvaratas.     
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Det prehospitala vårdmötet skiljer sig från vårdmöten inom övrig sjukvård. 
Sjuksköterskan är ensamt medicinskt ansvarig och ska handha medicinsk teknisk 
apparatur tillsammans med potenta läkemedel. Sjuksköterskan ska dessutom kunna 
bemöta ett brett spektrum av patienter med olika typer av sjukdomar och därefter välja 
rätt vårdhandling. Detta innebär att sjuksköterskan befinner sig inom ett komplext 
kunskapsområde som kräver kunskaper inom såväl medicin som vårdvetenskap 
(Dalberg et al 2003, ss 86-87). Sandman och Bremer (2009 ss. 165-178) skriver att 
etiska värderingar är en central del i alla vårdsituationer, där varje vårdsituation innebär 
att patienten och anhöriga ska bemötas utifrån etiska värden och normer så som: hälsa, 
välbefinnande, liv, rättvisa och respekt för patientens självbestämmande. En speciell 
vårdsituation råder inom prehopital sjukvård med korta möten, där vårdaren snabbt 
måste identifiera och bedöma patientens huvudproblem och därefter prioritera rätt 
vårdhandling. Detta innebär att vårdaren måste vara flexibel och kunna växla mellan 
medicinska och vårdvetenskap beroende på hur situationen och patientens tillstånd 
utvecklas(ibid). Vidare skriver Sandman och Bremer (2009) att mötet ofta sker i olika 
sociala och kulturella miljöer, t.ex. i patientens hem som också kan vara den plats där 
patienten känner sig som tryggast. Detta ger patienten extra makt att bevara sin 
autonomi. Denna autonomi och rätt till självbestämmande kan dock lätt tillintetgöras 
om ambulanspersonalen anser att patienten är i behov av akuta medicinska åtgärder för 
att t.ex. rädda patientens liv (ibid).  
 
Att utgå ifrån vitalparametrar och därefter besluta om vårdinsats var enligt 
informanterna inget stort problem oavsett om de kunde kommunicera eller inte. 
Problemen uppstod, enligt informanterna, när t.ex. vitalparametrarna var normala och 
hur man skulle gå vidare i ett sådant skede. Här ansågs behovet av tolk vara till störst. 
Vårdarens intrång i patientens livsvärld och miljö är särskilt unikt för den prehospitala 
vården. Därför är det viktigt att göra patienten delaktig utifrån patients förmåga att 
kommunicera sina upplevelser. Ibland kan inte patienten kommunicera med vårdaren 
t.ex. vid sjukdom och/eller språk samt medvetslöshet, och då måste vårdaren handla 
utifrån det som vårdaren upplever som ett gott liv för: 1.patienten, 2.närstående och 
3.vårdaren (ibid). Informantera uppgav att de hela tiden försökte att tolka vad som de 
uppfattade vara bäst för patienten, trots att de egentligen inte hade någon som helst 
möjlighet att kontrollera om detta verkligen stämde. Med ett gott liv avser Sandman och 
Bremer (2009 s.169): att personen kan leva ett optimalt och långt liv. Vårdaren skall 
främja personens välbefinnande och att personens centrala önskningar om att ha ett 
aktivt liv tillgodoses och att personen själv får bestämma över det (ibid).  
 
Enligt Bremer (2012 s. 24) bygger respekten för patientens autonomi bland annat på att 
patienten är oberoende av andras kontrollerande inflytande. Detta anser författarna är 
mycket svårt om kommunikation sker via en tredje part som t.ex. anhörig. Hur kan 
vårdaren säkerställa att det verkligen är patientens vilja som framkommer om man 
använder sig av en icke obehörig tolk? Att göra patienten delaktig i vården är lagstadgat 
och en viktig del i att bevara patientens autonomi (Sandman & Bremer 2009 s.170). För 
att en patient ska bedömas som autonom måste patienten anses vara beslutskompetent 
och ha förmåga att värdera information och kunna göra aktiva val utifrån sina 
önskningar (ibid). Denna bedömning görs av ambulanspersonalen och försvåras vid 
bristande verbal kommunikation orsakad av sjukdomstillstånd eller handikapp.    
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Sandman och Bremer (2009 ss.170-171) beskriver patientens integritet som den sfär 
som patienten inte vill ha andra människor innanför. Patientens sfär kan vara både en 
fysisk sfär och handla om information som patienten inte vill ska spridas utanför sin 
personliga sfär. Författarna upplever att patienten blir mer utlämnad inom prehopital 
sjukvård än inom övrig sjukvård, genom att undersökningar och anamnestagning ofta 
sker i hemmet inför anhöriga och ibland till och med inför allmänhet på offentliga 
platser. Denna typ av utlämnande och kränkande av patientens integritet skulle aldrig 
accepteras inom öppen- eller slutenvården. Hur kommer det sig då att vårdare inom den 
prehospitala sjukvården ofta undersöker patienten inför anhöriga och dessutom är 
villiga att använda sig av anhöriga som tolkar? Är det så att vårdaren ser anhöriga som 
en lösning på sitt problem (att inte kunna kommunicera med patienten) snarare än en 
lösning på patientens problem?  
 
Slutsats 
Informanterna fann andra vägar än genom tal för att kunna kommunicera med 
patienterna iden prehospitala vården. Informanterna tycker dock att genom att tillföras 
möjlighet att använda professionella tolkar, få tillgång till patientbakgrund via journaler 
och att kunna använda sig av visuella hjälpmedel så skulle möjligheterna att ge en bättre 
vård öka. Tolkanvändning inom prehospital vård ska även beaktas utifrån möjligheterna 
i varje vårdmöte. Vid många akuta tillstånd finns inte tidsutrymmet för att söka kontakt 
med tolk i syfte att rädda liv. Dock finns behovet av tolkresurs i sökandet efter 
patientens önskan och behov samt val av vårdinsats vid andra vårdmöten. Det finns 
lokala visuella hjälpmedel utformade inom den prehospitala vården i Sverige och andra 
länder (bilaga 3), men inga standardiserade utformade hjälpmedel i landet. Den 
prehospitala vården i Sverige verkställs av landsting och privata företag, därtill 
sjukhusen. Journalhantering och datasystemen skiljer sig åt och är en kostnad- och 
samverkansfråga som behöver lösas samtidigt som patientdatalagen måste följas. 
Tillgång till patientjournal i ambulansen skulle ge ambulanspersonal information som 
kan främja patientens egen vilja, patientsäkerhet och rätt vårdinsats. Författarna 
upplever även att patienten kan göras mer delaktig i sin vård och dennes autonomi 
skulle stärkas, om dessa möjligheter fanns. Trots försök från författarna att hitta relevant 
forskning inom ämnet, hittades ingen forskning om kommunikationshinder inom 
prehospital kontext över magisternivå. Tidigare studier inom området har samtliga 
utförts inom sluten eller öppen vård. Att författarna inte hittade någon forskning inom 
det prehospitala kontextet, kan ses som en svaghet i ovanstående studie, men det visar 
också att det behövs mer forskning inom området.  
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Kliniska implikationer 
• Finns behov av standardiserade visuella hjälpmedel inom den prehospitala 

akutsjukvården i Sverige, i form av bildkollage och texthäften med essentiella 
fraser på andra språk.  
 

• Utforska möjlighet till professionell telefontolk i prehospital akutsjukvård.  
 

• Ambulanssjuksköterskor upplever ett stort behov av tillgång till digitala 
sjukhusjournaler i ambulansen för att få tillgång till t.ex. sjukdomshistoria och 
kända allergier.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

 
 
Borås 151112 
 
Hej vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning 
mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Vårt examensarbete på avancerad nivå 
bygger på att vi ska göra kvalitativa intervjuer av ambulanssjuksköterskor.  
Syftet är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse och erfarenheter av att 
vårda patienter som inte kan kommunicera verbalt. Patienter som är barn eller har 
kognitiv nedsättning är inte inkluderade i studien. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande i studien, utan att behöva motivera varför. Du kommer att förbli anonym och 
allt material kommer att avpersonifieras samt att obehöriga ej kommer att få tillgång till 
insamlat material. Insamlat material kommer endast att användas till studien och 
kommer att förstöras efter att studien är genomförd.  
Intervjuerna kommer ta ca 30-40 min och du väljer var och när intervjun ska ske. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
 
Jonas Rosin    Simon Svensson 
Mail                                              Mail 
Telefonnummer   Telefonnummer 
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Bilaga 2 

 
 
Borås 151112 

 
Till verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ambulanssjukvården 
 
Hej vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor med inriktning 
mot ambulanssjukvård på Högskolan i Borås. Vårt examensarbete på avancerad nivå 
bygger på att vi ska göra kvalitativa intervjuer av ambulanssjuksköterskor. 
 
Syftet är att undersöka ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter 
som inte kan kommunicera verbalt. 
 
Vi har tillfrågat ett antal ambulanssjuksköterskor verksamma inom SU ambulansen om 
de vill delta. Deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas, utan att 
behöva motivera varför. Informanten kommer att förbli anonym och allt material 
kommer att avpersonifieras samt att obehöriga ej kommer att få tillgång till insamlat 
material. Insamlat material kommer endast att användas till studien och kommer att 
förstöras efter att studien är genomförd. 
 
Intervjuerna kommer ta ca 30-40 min och informanten väljer själv vart intervjun ska 
ske. Inga intervjuer kommer att ske på arbetstid. 
 
Härmed ber vi om tillstånd att få genomföra intervjuer med personal anställda inom SU 
ambulansen. 
Med vänliga hälsningar: 
 
Jonas Rosin                                                              Simon Svensson  
 
Handledare Anders Jonsson Biträdande Professor 
anders.jonsson@hb.se 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Jonas Rosin och Simon Svensson 
genomför intervjuer enligt ovan beskrivning. 
 
Ort                Datum                                Namn/titel 
 
 

mailto:anders.jonsson@hb.se
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Bilaga 3 
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