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___________________________________________________________________________

  

Introduction: In Sweden the definition of ambulance nursing is the examination and 

treatment of sick or injured people done by ambulance nurses during transport.  This 

means not only focus on the illness or injury but also the human being treated. The 

paramedic service must be based on the presumption that the medical needs of the patients 

are guaranteed, and that the expectations and demands of the public are satisfied. 

Competence and availability are basic terms for a well-functional paramedic service. There 

is a lot of pressure put on the people working with pre-hospital nursing. One mistake can 

lead to serious consequences for the patient. Purpose: The purpose of this study is 

describing patient’s experience of pre-hospital nursing. Method: The study is based on ten 

scientific articles. The articles were found on the internet by searching in the databases 

Academic Search Elite, Cinahl and MedLine. Results: The following themes have been 

identified: a feeling of uncertainty of the patient – how ill am I?, ambulance or own car?,  

the patients worry about if the ambulance will arrive in time, voluntary self-surrender, 

patients experience of the competence of the staff, lack of understanding that an ambulance 

is more than a transport service. Discussion: Since the study is based on such a limited 

material it's not reasonable to draw any extensive conclusions. Still the results are so 

unanimous so we think that they are well worth to take into consideration. 
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Introduktion: I Sverige definieras ambulanssjukvård med undersökningen och behandlingen 

av sjuka eller skadade människor, vilket utförs av ambulanspersonal i samband med transport. 

Ambulanssjukvården måste bygga på förutsättningen att patientens medicinska behov 

säkerställs och att allmänhetens förväntningar och krav blir tillgodosedda. Kompetens och 

tillgänglighet är grundläggande begrepp för en väl fungerande ambulanssjukvård. Det ställs 

stora krav på personalen inom den akuta prehospitala sjukvården. Ett enda felaktiga beslut 

kan få svåra konsekvenser för patienten. Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters 

upplevelser av prehospital sjukvård. Metod: Litterturstudie vars resultat baseras på tio 

vetenskapliga artiklar publicerade 2003-2008. Litteratursökningen utfördes med de 

elektroniska databaserna Academic Serch Elite, CINAHL och MedLine. Resultat: De rubriker 

som identifierades var: en känsla av osäkerhet hos patienten, hur sjuk är jag?, ambulans eller 

egen bil?, oro hos patienten, när kommer ambulansen?, frivilligt ”självöverlämnande”, 

patienters upplevelse av personalens kompetens, och brist på insikt om att ambulans är mer än 

en transportservice. Diskussion: Att, utifrån ett begränsat material som det vi har arbetat med, 

dra några långtgående slutsatser är inte rimligt. Vi anser dock att samstämmigheten i resultatet 

är så god att vi vill klassa resultatet som väl värt att ta i beaktande. 
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INLEDNING 

Hur våra patienter upplever mötet med den prehospitala sjukvården är en mycket intressant 

och viktig aspekt tycker vi. Vad kan vi göra för att göra detta möte bättre för både oss 

personal och patienten?   Vårdarperspektivet, hur vi upplever att jobba i ambulansen, är ett 

relativt väl utforskat ämne medan patientperspektivet har hamnat lite i skymundan enligt oss 

och vi har därför valt att lyfta fram och belysa patienternas upplevelser av den prehospitala 

sjukvården i denna litteraturstudie. 

 

BAKGRUND 

En av de första beskrivningarna av vad vi idag kan kalla en organiserad ambulanssjukvård är 

från tiden för den franska revolutionen (1789-1799) där baron Dominique Jean Larrey 

arbetade fram en plan för hur skadade snabbt skulle transporteras bort från slagfälten. Under 

transporten blev de medicinskt omhändertagna av särskilt utbildad personal och detta tror man 

minskade dödligheten bland de franska soldaterna. I Sverige introducerades den första 

motordrivna ambulansen i Stockholm 1910. Ambulanserna användes då främst inom det 

militära och ambulansförarna behövde inte vara medicinskt utbildade. Först på 1960-talet fick 

ambulanspersonalen tillgång till mediciner och enkla livsuppehållande hjälpmedel och 

allteftersom tiden går höjs kraven på personalen inom ambulanssjukvården både när det gäller 

det medicinska och när det gäller allmän omvårdnad (Forslund, 2007).   

 

I Sverige definieras ambulanssjukvård med undersökningen och behandlingen av sjuka eller 

skadade människor, vilka utförs av ambulanspersonal i samband med transport av dessa 

människor enligt Socialstyrelsen (Wahlin, Wieslander & Fridlund, 1995, Socialstyrelsen, 

2004, 1981:47).  

 

Ambulanssjukvården har under senare år befunnit sig under stark utveckling både i Sverige 

och internationellt. Allt fler avancerade medicinska bedömnings-, undersöknings- och 

behandlingsmetoder har kommit att införas i det dagliga arbetet. Detta ställer krav, på såväl 

medicinsk kompetens, som på ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete inom 

ambulansverksamheten. Ambulanssjukvården står vid flertalet tillfällen inför situationer som 

ställer höga krav på dess företrädare. Ambulanssjukvården måste bygga på förutsättningen att 

patientens medicinska behov säkerställs och att allmänhetens förväntningar och krav blir 
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tillgodosedda. Kompetens och tillgänglighet är grundläggande begrepp för en väl fungerande 

ambulanssjukvård (Socialstyrelsen , 2004, 1981:47). 

 

Under senare år har en ökad integrering av ambulanssjukvård i den övriga akutsjukvården, 

kommit att ha en stor betydelse, både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Nivån på det 

medicinska omhändertagandet har höjts och möjligheten att snabbt få hjälp vid akuta olycks- 

och sjukdomsfall har förbättrats avsevärt (Socialstyrelsen, 2004, 1981:47). 

 

Sveriges geografiska variationer ger olika förutsättningarna för ambulanssjukvårdens 

organisation i skilda delar av landet. Detta gäller dock inte bara avstånd utan också att 

människor bor där de inte nås av vägburna transporter. Variationer i klimatet ställer olika krav 

på både organisationsformer som på fordon. Även befolkningens fördelning över landets yta 

är av stor betydelse för ambulanssjukvårdens utformning (Socialstyrelsen, 2004, 1981:47). 

 

Att möta någons behov i deras hem eller i en olycka är en helt skild situation från den hög 

teknologiska vården på ett sjukhus där läkare och även andra sköterskor finns att rådfråga. 

Ambulanssjuksköterskan behöver ha en bred kunskap som kan tillgodose patienters olika 

behov i olika situationer (Suserud, 2005a). 

 

 

I väntan på ambulans 

Dyregrov (2008) skriver i sin bok att tidsupplevelsen kan förändras och att väntetider kan 

kännas mycket långa. Vissa människor upplever det nästan som om tiden stod stilla. Enligt 

Nairn, Whotton, Marshal, Roberts & Swann (2004) framkommer det att förhållandet mellan 

den upplevda väntetiden och den faktiska väntetiden för patienterna inte stämmer överens. 

Patienterna upplever väntetiden fyra gånger längre än den faktiska tiden vilket leder till 

möjliga missförstånd vid upptagningen av anamnes. Vidare skriver Dyregrov (2008) att trots 

detta kan intryck etsa sig fast med en intensitet utöver det vanliga. Flera beskriver enligt 

författaren en ”lavin” av olika tankar som far runt i huvudet med olika frågeställningar. ”Vad 

kommer att ske?” ”Hur skall det gå?” Det är mycket som de drabbade måste förhålla sig till 

på en och samma gång. Allt känns kaotiskt och oöverblickbart.  
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Enligt Dyregrov (2008) upplever många en känsla av overklighet direkt efter en olycka. De 

kan även känna som om allt vore en dröm och att det inte kan vara sant. Upplevelsen av fara 

kan variera från låg till stark och nästan överväldigande. Vid olyckor kan situationen snabbt 

förändras från att varit allvarlig till dramatisk där allt händer hastigt. I sådana situationer är 

det viktigt att kunna ta in och bearbeta information om situationen för att kunna fatta ett 

beslut. Hjärnan mobiliserar på olika nivåer och ger möjlighet till mycket snabb bearbetning av 

information. Detta ger oss tillgång till tidigare erfarenheter och träning och skärper alla våra 

sinnen. Hjärnan effektiviserar och söker i all information som vi har lärt oss, läst eller upplevt 

för att kunna finna den del som kan användas för att hantera situationen. Dessa 

överlevnadsinstinkter hjälper oss intuitivt handla på rätt sätt.  För en del innebär den mentala 

mobiliseringen också att känslomässiga reaktioner fördröjs så att de inte påverkar oss i 

bedömningen av hur vi skall reagera. Givetvis upplevs rädslan eftersom den motiverar till 

handling. I de flesta fall blir inte rädslan så stark att den förlamar så det inte finns kapacitet till 

någonting alls. Däremot kan ibland intrycken bli så starka att hjärnan ”stänger av” för att den 

inte kan hantera alla reaktioner. I vissa fall kan rädslan bli så stark att den leder till panik och 

planlöst agerande.  Därför upplever många inga känslomässiga reaktioner i den akuta 

situationen men kan reagera stark i efterhand.  

 

Vidare skriver Dyregrov (2008) att reaktioner kan uppträda när upplevelser av att befinna sig i 

säkerhet inträder. Dessa kroppliga reaktioner kan bestå av hjärtklappning, skakningar, 

illamående och knäsvaghet. Upplevelser av sorg, stark hjälplöshet och överväldigande kan 

också uppstå i direkt anslutning till en händelse. 

 

 

Personalens bemötande av patienter 

Det ställs stora krav på personalen inom den akuta prehospitala sjukvården. Ett enda felaktigt 

beslut kan få svåra konsekvenser för patienten och denna stress påverkar självklart den 

prehospitala personalen (Isaksson & Ljungquist, 2002).  

 

I en studie av Sjöström och Johansson (2000) framkommer det att fokus skall ligga på 

bemötande och medmänsklighet när det gäller omvårdnad. Människan är unik och varje 

situation är unik varför det är viktigt att ordna situationen så att patienter och anhöriga mår så 

bra som möjligt. Det ingår även att respektera och bemöta andra så att deras integritet 
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bibehålls och att ha förmåga till ett individuellt omhändertagande. Det professionella 

bemötandet är en del av yrkeskunnandet vilket underlättar omvårdnaden vid diagnostisering 

men gör även att konflikter kan undvikas. Att bevara sitt lugn som personal gör att det är 

lättare för patienter att berätta vad de behöver hjälp med samt att det är lättare för personalen 

att kunna uppfatta patienters behov.  

 

Enligt Renck (2004) är det synnerligen viktigt i den prehospitala omvårdnaden att introducera 

sig själv och ge patienten tid för att kunna inge lugn vid omvårdnaden om tid finns. Studien 

visar även att en god prehospital omvårdnad är en viktig del i behandlingskedjan samt att 

sköterskans roll är betydande i behandlingen.  

 

Malmsten (2000) skriver att bemötandet av den drabbade och anhöriga på skadeplatser är 

viktigt och bör syfta till att underlätta för dessa personer att ta till sig det inträffade på ett 

realistiskt sätt. De personer som befinner sig i förnekelse kan till det yttre förefalla lugna och 

ibland även apatiska. Genom att aktivt söka kontakt med dessa drabbade och tala om vem 

man är samt vilken yrkeskategori man tillhör, har den drabbade lättare att ta till sig vad som 

hänt. Går det inte att nå den drabbade genom samtal kan den fysiska kontakten vara en 

framkomlig väg genom att hålla handen eller hålla om axlarna. Om den drabbade börja prata 

är det viktigt att inte avbryta utan att lyssna. Det förekommer att personalen lätt själv blir 

nervös och pratar men det hjälper dock inte den drabbade. Det är genom att den drabbade 

själv får berätta om sina intryck som denne har möjlighet att återuppleva händelsen och 

därmed få en förnyad möjlighet att ta in verkligheten. Genom att visa att förståelse finns för 

det smärtsamma och visa empati ges trygghet till patienten. Personalen bör undvika goda råd 

liksom att berätta om egna smärtsamma upplevelser. Det pågående samtalet bör inrikta sig på 

den drabbades problem som är aktuella och dennes symtom. De vanligaste reaktionerna på det 

inträffade kan visa sig genom sorg, förtvivlan och ångest. I vissa fall kan reaktioner 

domineras av skuldkänslor och aggressivitet. Det är viktigt att inte förhindra den akuta 

reaktionen utan acceptera den drabbades vrede och förtvivlan. Det är däremot ett 

friskhetstecken att kunna reagera och att verkligheten börjar nå medveten nivå.  

 

Malmsten (2000) skriver vidare att det är viktigt att inte bagatellisera det inträffade eller att 

ljuga för patienten. Lögner kan enligt författaren tillfoga den drabbade långvariga besvär 

framgent eftersom detta kan bidra till att en förändring av hur situationen upplevs kan ha skett 

hos den drabbade.  Vid vissa tillfällen kan det vara bättre att säga delar av sanningen. Känner 
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personalen att det är smärtsamt att förmedla informationen kanske det kan vara bättre att inte 

säga någonting alls. Personalen måste kunna inse sina begränsningar.   

 

Vidare skriver Malmsten (2000) att erbjuda den drabbade en varm filt och vila kan betyda 

mycket för att förmedla känslan av omtanke. Att erbjuda en kopp varm dryck kan också vara 

väldigt betydelsefullt. När den smärtsamma verkligheten börjar nå medveten nivå kan det vara 

vanligt att den drabbade i stället vill diskutera skuldfrågor. Vissa drabbade kan rikta sin 

anklagelse till andra då smärtan är för svår att acceptera. 

 

När ett möte med en ny, okänd människa sker, bildas det snabbt en uppfattning om hur hon är 

som person innan ens ett samtal är inlett (Isaksson & Ljungquist, 2002). Enligt Isaksson och 

Ljungquist (2002) utgörs 62% av det som förmedlas mellan individer av kroppspråket såsom 

mimik, rörelsemönster och gester. Vi kommunicerar även med varandra genom val av kläder 

och frisyr. De menar även att 30% av kommunikationen består av rösten, till exempel val av 

röstläge, hastigheten vi talar i och vår dialekt. Alltså är det endast 8% av vår kommunikation 

som består av vad som faktiskt sägs. Detta är mycket viktigt att tänka på inom sjukvården. 

Personalen måste lyssna på vad patienten faktiskt säger och inte bara lyssna på sina egna 

förutfattade meningar för att det ska bli ett bra möte. 

 

 

Transporten 

Amulanssjukvården ingår ofta i det första mötet med vården och vårdpersonal för många 

patienter. Detta möte kan komma att ändra deras liv totalt och mötet varar ofta inte längre än 

15-60 min. Personer som kommer i kontakt med ambulanssjukvården är ofta i behov av akut 

medicinsk vård personalen måste fatta snabba, och förhoppningsvis, korrekta beslut så att 

patienten kan transporteras till rätt vårdinrättning. Under färden är vårdaren ofta ensam med 

patienten, förutom föraren av ambulansen, och detta leder i många fall till en nära kontakt 

mellan vårdare och patient både fysiskt och psykiskt (Wahlin et al, 1995,  

Isaksson & Ljunquist, 2002).  

 

Avlämnandet på akutmottagningen eller vårdavdelning 

Många patienter lämnas varje dag över från ambulanssjukvården till akutmottagningar och 

andra vårdinrättningar. Detta är en komplex process eftersom patientens tillstånd, ålder och 
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sociala status kan variera oerhört. Rapporteringen och överlämnandet bygger på en bra 

kommunikation mellan ambulanspersonalen och personalen på den mottagande enheten. 

Särskilt viktigt är det om patienten är akut sjuk eller svårt skadad och inte kan tala för sig 

själv. Överlämnandet löper inte alltid helt utan problem och många problem beror på brister i 

kommunikationen och avsaknad av förståelse för varandras situation. Patienten kan ibland få 

sin integritet hotad då överrapporteringen kan ske i korridorer eller inför öppna dörrar. Det 

finns även en risk att patienten känner sig osynlig och har svårt att säga ifrån om det som sägs 

vid överrapporteringen inte stämmer till fullo (Jenkin, Abelson-Mitchell & Cooper, 2007). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Ambulanssjukvården är ofta det första mötet med sjukvården för många av våra patienter och 

därför är det extra viktigt att detta möte blir så bra som möjligt för alla parter. Om patienten är 

nöjd med den sjukvård den erhåller så blir denne också mer sammarbetsvillig och därmed blir 

det lättare att ställa rätt diagnos vilket gynnar både personal men framför allt patienten själv. 

Det är därför viktigt att undersöka och belysa dessa patienters upplevelser av den prehospitala 

sjukvården för att göra det första mötet så bra som möjligt. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av prehospital sjukvård. 

 

METOD 

Den metod som använts för att genomföra studien är en litteraturöversikt över publicerat 

forskningsmaterial.  Avsikten är att granska vetenskapliga artiklar, vilket betyder att de är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter eller akademiska avhandlingar. En litteraturöversikt 

syftar till att identifiera och söka information inom ett ämnesområde och utveckla en mer 

omfattande kunskapsbild kring fenomenet (Polit & Beck, 2008). Vid en systematisk 

litterturstudie ligger fokus på tolkning och granskning av redan publicerade texter. Metoden 

anses vara mycket väl användbar inom omvårdnadsforskningen då syftet är att granska texter 

och lyfta upp innehållet till ytan (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Metoden innefattar 

identifikation, urval, kritisk analys och en skriftlig beskrivning av redan befintlig information 

inom vårt ämne (Polit & Beck, 2008). Denna litterturstudie baseras på en kvalitativ ansats 
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som innebär att fokuseringen ligger på ett fenomens egenskaper och vad detta fenomen 

innebär för de människor som utsätts för det (Friberg, 2006). 

 

Datainsamling 

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie där en elektronisk sökning efter relevant litteratur har 

gjorts. Materialet som har använts har samlats in enligt modellen som Polit och Beck (2008) 

anger i sin litteratur. Därefter har allt datamaterialet granskats och bearbetats med hjälp av 

von Posts forskningsanalys (bilaga 1). Första steget enligt Polit och Beck (2008) är att 

identifiera sökord och begrepp inom ämnet. Efter detta identifierades och hämtades 

potentiella referenser genom databassökning. Referenserna granskades och endast de artiklar 

som var relevanta för syftet sparades och de övriga sorterades bort. Fortsättningsvis 

studerades de relevanta referenserna för att om möjligt finna nya artiklar. Slutligen 

organiserades artiklar noggrant och underlaget analyserades och bearbetades. Utifrån detta 

skapades en översiktlig sammanfattning av forskningsläget. 

 

Databaserna CINAHL, Academic Search Elite och MedLine användes för att finna 

vetenskapliga artiklar. CINAHL är enligt Polit och Beck (2004) den viktigaste elektroniska 

databasen för sjuksköterskan eftersom den innefattar stora mängder omvårdnadsforskning. 

Den innefattar referenser i över 1200 tidskrifter inom ämnet omvårdnad. Academic Search 

Elite är en databas som har över 1500 tidskrifter med spännvidd över ett flertal 

ämnesområden (Högskolan i Skövde, 2005). De sökord som varit aktuella är: ambulance, 

nursing, prehospital, experience, old, service och acute.   

   

Dessa sökord kombinerades på olika sätt med tillägg av trunkeringar för att få ett så brett 

resultat som möjligt, se tabell 1. Även operatorn ”AND” användes vid sökningarna för att 

minska ner antalet träffar och leda in sökresultatet på relevanta artiklar för vårt syfte. Inga 

begränsningar användes vid sökningarna för att risken att missa relevanta artiklar skulle 

minskas. Ett stort antal sökningar som inte ledde fram till något användbart resultat utfördes 

under datainsamlingens gång. Dessa resultatlösa sökningar redovisas inte i tabell 1 då de får 

anses vara pilotsökningar. Flera av de analyserade artiklarna påträffades vid flera sökningar 

men de redovisas endast vid den sökning där de först hittades. Under sökningens gång har 

artiklar påträffats i referenslistor som varit av intresse varför även de valdes ut till granskning 

(se Tabell 1).  
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För att sortera ut de artiklar som var relevanta för vårt syfte lästes först titlarna på de artiklar 

som kommit upp vid databassökningarna igenom. Många artiklar kunde redan här sorteras 

bort genom att de inte svarade på vårt syfte eller för att de ansågs vara för gamla för att 

inkluderas. För att få en bild av de återstående artiklarna lästes deras sammanfattningar 

igenom, sammanlagt 102 stycken. Detta för att bilda sig en bra uppfattning om artiklarna i 

helhet. Artiklar som inte var vetenskapligt granskade eller inte svarade på vårt syfte sorterades 

därefter bort. Artiklarna vars sammanfattning tydde på att de kunde bli använbara i denna 

litterturstudie lästes i sin helhet (29st) och utifrån dessa valdes de tio artiklar ut som 

motsvarade kraven för denna litterturstudie. 

 

Genom att använda sig av von Posts forskningsanalys kunde vi granska varje artikel specifikt 

och göra en bedömning av kvalitén i var och en av artiklarna. Samtliga artiklar hade god 

kvalité men 19 st valdes dock bort då de inte motsvarade vårt syfte.  

 

Tabell 1: Sökmatris 

ARTIKEL  DATABAS SÖKORD TRÄFFAR/  URVAL 

1,5 Cinahl Ambulance AND experince 85 träffar, 2 använda  

2 MedLine Prehospital AND nursing 124 träffar, 1 använd  

3 Cinahl Prehospital AND nursing 

AND Experience  

18 träffar, 1 använd  

4 Academic Search Elite Ambulance use 8 träffar, 1 använd 

6 Cinahl Old AND ambulance 50 träffar, 1 använd 

7 Cinahl Ambulance AND acute 161 träffar, 1 använd 

8 Manuell sökning Artiklar efter 2005 1 använd 

9 Cinahl Service AND ambulance 595 träffar, 1 använd 

10 Cinahl Prehospital AND experience 179 träffar, 1 använd  

 

 

Avgränsningar 

För att begränsa litteraturen och få en så aktuell kunskap som möjligt studerades tidskrifter 

skrivna år 2000 och framåt. Artiklarna skulle innehålla relevant information för vårt syfte och 

på detta sätt få fram en så bred bild av ämnet som möjligt. Exklusionskriterier vi valde var att 

utesluta studier som var gjorda på barn under 18 år. Inklusionskriterier var att artikeln var 



 14 

gjord på vuxna som upplevt prehospital sjukvård och att de var vetenskapligt granskade samt 

att de var skrivna på engelska eller de skandinaviska språken. 

   

De artiklar som valdes ut utifrån våra kriterier var 29st artiklar men efter en närmare 

granskning sorterades ytterligare 19st artiklar bort som inte motsvarade vårt syfte, inte var 

vetenskapligt granskade eller som var reviewartiklar. De 10 återstående artiklarna motsvarade 

vårt syfte och ingick därmed i vår artikelgranskning. Dessa artiklar var alla, utom en som var 

kvantitativ, utförda enligt en kvalitativ forskningsmetod. Forskningen är utförd i Sverige, 

USA och Storbritannien och anses vara användbar för svenska förhållanden. Se tabell 2.  

 

 

Analys 

Polit och Beck (2008) framhåller att det är viktigt att vid en litteraturstudie kritiskt läsa 

igenom materialet med utgångspunkt från frågeställningen, samtidigt som ord och fraser 

antecknas för att få en överblick över innehållet i artiklarna. Genom att utveckla en struktur 

som underlättar analys och sammanfattning är det viktigt att forskaren organiserar artiklarna 

logiskt. En konstruktion av tabeller innehållande rubrikerna: artikel, syfte, metod och urval 

gjordes (Bilaga 2). Därefter arbetades det systematiskt genom att läsa igenom de tio 

vetenskapliga artiklarna var för sig. Anteckningar gjordes för att lättare få en överblick över 

innehållet. Samtliga artiklarna sammanfattades med hjälp av von Posts forskningsanalys 

(bilaga 1) och stora delar översattes till svenska. Det som granskades var forskarens 

perspektiv vilket var viktigt att patientperspektivet belystes eftersom detta var vårt syfte. Vi 

följde forskarprocessen och var noga med att artiklarna var vetenskapligt granskade innan 

publicering. Undersökningsgrupperna skulle motsvara våra inklusions- och exklusions 

kriterier och därefter diskuterade vi forskningsresultatet tillsammans. Sedan läste vi varandras 

anteckningar och jämförde innehållet. Resultaten från artiklarna granskades åter igen och 

jämfördes för att identifiera gemensamma teman. Dessa teman skulle motsvara vårt syfte av 

studien och därför gjordes det en tabell som enligt Polit och Beck (2008) kallas för ett 

kategoriskt schema för att organisera upp materialet och på så vis få en bättre översikt (Tabell 

2).  
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Tabell 2. Matris över vilka subteman som genererade våra teman.   

 

Subteman Teman 

Sänkt självförtroende vid akut sjukdom En känsla av osäkerhet hos patienten, hur 

sjuk är jag? 
Hjälp från omgivningen till beslut 

Väntan på ambulans 

Ambulans eller egen bil? 

 

Snabbare med egen bil? 

Hittar ambulansen? 

Ambulans=snabbare vård på 

akutmottagningen? 

Förändrad tidsuppfattning Oro hos patienten, när kommer 

ambulansen? 

 Muntlig negativ hörsägen 

Släppa kontrollen över situationen 

Frivilligt ”självöverlämnande”     
Behov av bekräftelse 

Personalens medicinkunskap Patienters upplevelse av personalens 

kompetens. 

 
Personalens omvårdnadskunskap 

Informationsbrist hos patienterna 

Ambulans- ett rullande sjukhus Synen på ambulans som transportservice 

Transport för endast mycket sjuka 

 
 

Efter att ha fått fram teman som var gemensamma från de utvalda artiklarna kunde resultatet 

sammanställas. I vissa av artiklarna återfanns flera av de subteman som vi valde ut varför de 

återfinns under flera teman (Tabell 3). 
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Tabell 3: Resultatöversikt över teman 
 

Artikel 

nr 

(bilaga2) 

En känsla 

av 

osäkerhet 

hos 

patienten, 

hur sjuk 

är jag?  

Ambulans 

eller egen 

bil? 

Oro hos 

patienten, 

när kommer 

ambulansen

? 

Frivilligt 

”självöver-

lämnande”   

Patienters 

upplevelse 

av 

personalens 

kompetens 

Synen på 

ambulans 

som 

transport-

service 

1 x  x x x x 

2   x  x x 

3   x x   

4 x x x    

5 x x   x x 

6 x    x  

7  x x   x 

8     x  

9 x  x    

10     x  

 

 

Etiska aspekter 

I en studie finns vissa etiska regler att ta hänsyn till. Det grundläggande dokumentet som tar 

upp etiska regler angående humanforskning är Helsingforsdeklarationen. Där framgår det att 

forskaren ska vara kompetent och förtrogen med de områden han/hon avser att undersöka. I 

Helsingforsdeklarationen framkommer det även att forskningen bör generera kunskap som är 

väl underbyggd och ha vetenskaplig hållbarhet. Grundläggande etiska principer vid forskning 

är att urvalet är genomtänkt och representativt för de som problemet gäller (Vetenskapsrådet, 

2003). Enligt Polit och Beck (2008) ska en litteraturstudie vara objektiv i största möjliga 

utsträckning och de studier som inte stämmer överens med personliga värderingar ska ej 

utelämnas. Forskningen som undersöks ska ha behandlats korrekt. En litteraturöversikt ska 

grundas på systematisk sökning och redovisas så att andra kan granska den (aa).  

 

Litteraturöversikten genomfördes med full respekt för våra källor och forskarna vars artiklar 

har granskats. Vi har även varit noga med att inte förvränga nedskrivet material, avstå från 

förvanskning och fabricering av insamlat datamaterial.  
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RESULTAT 

Efter analys och bearbetning av samtliga artiklar sammanställdes innehållet under 6 olika 

teman.  

 

En känsla av osäkerhet hos patienten, hur sjuk är jag? 

Ingarfield, Jacobs, Jelinek och Mountain (2005) hävdar i sin studie att den främsta orsaken till 

att osäkerhet råder hos patienten är att de inte vet hur sjuka de är. Studien som är gjord i 

Australien (151st deltagare) visar att en tredjedel av patienterna som fick hjärtsymtom gjorde 

ingenting och trodde att de skulle gå över av sig självt.  I intervjun framkom det att hälften av 

deltagarna hade haft hjärtproblematik tidigare i livet och att de hade fått undervisning om hur 

de skulle sköta sig vid eventuella symtom. Ytterligare framkom det att patientutbildning är av 

största vikt när det uppstår symtom så de kan använda den nödvändiga medicinen mot 

bröstsmärtor oavsett om det skulle uppstå under dagtid eller nattetid. Att utbilda anhöriga till 

patienterna kan vara en vinst då de kan ringa efter hjälp och att kalla på ambulans. Mer än 

40% av patienterna som intervjuades försökte i första hand att kontakta 

sjukvårdsupplysningen istället för att ringa till sjukhuset direkt. Men att konsultera 

sjukvårdsupplysningen skapade fördröjningar. Studien visade att det är ytterst viktigt att inte 

få fördröjningar i omhändertagandet av patienter med hjärtproblematik. Det är svårt att utifrån 

sjukvårdsupplysningens vinkel som ofta är första patientkontakten att råda patienten, särskilt 

om denne inte anser sig allvarligt sjuk.  

 

Att bestämma sig för att ringa efter ambulans är enligt en studie av Ahl, Nyström och Jansson 

(2005) ett mycket svårt beslut i många fall. Ganska ofta tar patienten hjälp av anhöriga eller 

vänner med att ta beslutet. Även om patienten själv inser att de måste söka vård så är det 

lättare om de har stöd av familj och vänner. I de fall där människor blir akut mycket dåliga 

eller där en person känner att denne har tappat kontrollen över situationen är beslutet däremot 

oftast lättare att fatta.  Många deltagare i studien hade gjort försök att klara av situationen på 

egen hand en lång stund innan de larmade efter hjälp men när de väl insåg allvaret i 

situationen så tvekade de inte om att de behövde hjälp akut. En känsla av att de utnyttjade 

ambulanssjukvården i onödan dök upp hos många patienter. Vissa var rädda att de ockuperade 

ambulansen så att någon annan, som var sjukare, skulle råka illa ut. Även tankar om vad 

grannarna ska tycka och andra irrelevanta tankar påverkar beslutet om när ambulans tillkallas 

enligt svaren i studien. 
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Flera personer upplevde att symtomen minskade i intensitet när väl hjälp var tillkallad, 

troligen av att de kunde slappna av på ett annat sätt. Ett resultat som framkom i studien var att 

många patienter upplever ett behov av att de måste göra sig ”klara” innan de kunde larma. 

Möten avbokades och anhöriga informerades, detta tros enligt författarna vara ett sätt att 

förbereda sig mentalt på den oväntade och nya situationen som har dykt upp. ”Det första som 

dök upp i mitt huvud när smärtan kom var… Jag måste jobba!” är en av kommentarerna som 

nämns i artikeln (Ahl et al.,  2005).  

 

Vidare skriver Ahl et al. (2005) att flera personer som de intervjuat uppgav att de inte hade 

förstått hur sjuka de egentligen var. I dessa fall var det ofta en nära anhörig som larmade 

ambulans eller en sjuksköterska på sjukvårdsupplysningen, dit patienter ofta vänder sig i 

första hand, som insåg allvaret i situationen och bad patienten ringa efter en ambulans.  

I en studie enligt Johansson, Strömberg och Swahn (2004) framkom det att media kan 

förmedla och informera om när ambulanssjukvård skall användas. Det har även visat sig att 

kunskap om hjärtsjukdomar och dess symtom är bra men att sedan kunna känna igen 

symtomen är svårare tycker patienterna. Studien visade också att självinsikt är mera 

betydelsefullt än kunskap om tecken och symtom för att få människor att agera snabbt. Få 

patienter i studien tog rätta beslut genom att initialt kunna tolka sina symtom och kalla på 

ambulans när de blev sjuka. Flera som inte ringde 112 tyckte inte att deras symtom var så 

farliga. En femtedel av deltagarna rapporterade att de inte visste att det var viktigt att få en så 

kort fördröjning som möjligt till sjukhus vid hjärtsjukdomar. Det framkom även att de som 

använde sig av ambulanssjukvården oftare var kvinnor.  

 

Melby och Ryan (2005) skriver i sin studie att 62% av de äldre, det vill säga över 65 år,  

ringer efter ambulans gör detta på grund av trauma. Sensorisk försämring och 

kommunikationsproblem kan få äldre personer att uppleva olika nivåer av oro. Vidare 

beskrivs det att äldre har en låg nivå av förväntningar på sjukvården men de upplever ändå att 

de är mycket belåtna.  

 

Enligt Schull, Morison, Vermeulen och Redelmeier (2003) kan 30 minuters fördröjning av 

påbörjandet av hjärtbehandling få följder att patienten överlever ett år kortare, så tre minuters 

fördröjning förkortar patientens liv med en tiondels år. Därför enligt författarna är det mycket 

viktigt att lyssna på patienten när den kommer till sjukhus dörren.  
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Ambulans eller egen bil? 

Att vänta på ambulans eller ta egen bil är ett svårt beslut för den sjuke och dess anhöriga. Det 

framkom klart och tydligt och att det uppstod fördröjda läkarkontakter på grund av att 

osäkerheten fanns hur transporten till sjukhus skulle ske. Att patienter inte utnyttjar 

ambulanssjukvården och dess initiala medicinska möjligheter på väg till sjukhus gör att 

behandlingen fördröjs. En viktig del som framkom i studien var att patienten upplevde 

trygghet i att kunna ringa efter ambulans om patienten blir snabb sjuk som vid hjärtsjukdomar 

eller hjärtstillestånd. Patienter har svårt att veta när de skall ringa ambulans då de inte vet när 

det är befogat eller inte. Det framkom även att den främsta orsaken till att avstå ambulans var 

att det skulle gå fortare att åka med egen bil. En patient avstod från att ringa efter ambulans 

för att han trodde att det skulle kosta honom 50 dollar. Patienterna trodde även att 

ambulansvård var endast för de medicinskt akuta patienterna men trodde inte att de själva 

skulle räknas till den kategorin (Ingarfield et al., 2005). 

 

I en studie av Johansson et al. (2004) framkom det att patienter med akuta hjärtbesvär har 

svårt att ta ställning till om de skall anlita ambulans eller bli körda till sjukhus av anhöriga. 

Sextio procent enligt studien anlände till sjukhus med ambulans utav dem var 68% kvinnor. 

Bara sex patienter hade ringt direkt till akuta servicenumret 112. De övriga som hade tillkallat 

ambulans var 40% make/makan samt 32% sjukvårdsupplysningen. Den andel av patienterna 

som kom till akutmottagningen med egen bil, antingen körde själva eller lät någon annan 

köra, var 35%. Endast 7 % av patienterna använde allmänna transportmedel såsom taxi eller 

buss. En person i studien kom gåendes. Det som framkom som viktigast i studien var varför 

valet stod mellan ambulans eller egen bil. De patienter som inte upplevde symtomen 

tillräckligt svåra och allvarliga för att göra en drastisk aktion som att ringa 112 avstod 

ambulans men de trodde också att egen bil skulle kunna gå fortare. Ytterligare framkom det 

att de trodde att det var lättare att åka med taxi eller egen bil. Det näst viktigaste som 

framkom i studien mellan att anlita ambulans eller ta egen bil var att patienter (38%) inte 

tänkte på att ambulanstransport  var ett  alternativ. Det enda patienterna upplevde som 

betydelsefullt för att inte välja egen bil utan ambulans var krampaktig smärta (aa).  

 

Melby och Ryan (2005) beskriver i sin studie att hos äldre patienter, det vill säga de över 65 

år, är det 20-55% som kommer till akutmottagningen med ambulans och att det är 2-4 gånger 

högre än i andra åldersgrupper. Att antalet ambulanstransporter ökar med åldern framkommer 
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tydligt i studien.  Äldre patienter upplever att de har ett ökat behov av ambulanstransporter på 

grund utav deras sjukdomar samt immoblisering.  

 

Morgan, Archer, Walker och Thuma (2005) visade i sin studie att anhöriga upplevde att om 

de hade möjlighet att transportera patienterna i sin bil skulle det ta mycket kortare tid att åka 

till akutmottagningen. En annan kvinna upplevde att hon hellre skulle se till att få sin man att 

köra bilen till sjukhuset, eftersom de bor utefter vägen, och att hon skulle avstått från att ringa 

efter ambulans eftersom det tar för lång tid. 

 

Oro hos patienten, när kommer ambulansen? 

Mötet med den prehospitala sjukvården innebär för många en, som av många uppfattas som, 

lång väntan. När något traumatiskt inträffar så upplever många patienter att tiden stannar och 

att allting tar väldigt lång tid. En oroskänsla uppkommer hos många medan de väntar på hjälp 

där funderingar som: Kommer jag att bli hittad? Hinner jag få vård i tid? Kan mitt tillstånd 

förvärras av det som sjukvården gör? dyker upp i medvetandet. Att hela livet hinner passera 

revy inför patientens ögon nämns också i studier av Elmqvist, Fridlund och Ekebergh (2008) 

och Ahl et al. (2005) och detta upplevs som mycket obehagligt. 

 

Ingarfield et al. (2005) skriver att orsaken till att transporteras med ambulans var att 

sjukvårdsupplysningen beslutade att kalla på ambulans eller att beslutet togs av 

familjemedlemmar eller grannar. Patienterna upplevde att det fanns en orsak till att åka med 

ambulans; tron på att ambulansen var säkrare och snabbare än att åka med egen bil.  

 

Johansson et al. (2004) skriver i sin studie att patienter, med akuta hjärtsjukdomar, kan slå 

akutservicenumret och att 90% av dem kan nås av ambulans inom 15 minuter. Det kan göras 

utan att behöva kontakta sjukvårdsupplysningen vilket patienterna upplever som en fördel.   

 

I studien av Morgan et al. (2005) framkom det att patienter var orolig för förseningar på grund 

av att det berättades från mun till mun olika berättelser om hur försenade ambulanser hade 

varit tidigare. Det framkom ytterligare även att lokala medier skriver om olika negativa 

ambulanshändelser som får folk att avstå från att ringa efter ambulans. Vidare skriver 

författarna att patienter och vårdpersonal har förvånansvärt dålig kunskap om att ringa 

akutservicenumret och förväxlade det med ett administrationsnummer och även med ett för 
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gammalt nationellt akutservicenummer. Patienter rapporterade att de blev undermedvetet 

förvirrade i sin stressade situation över att numren var ändrade och även fast de sedan ringt 

det nya numret la patienterna på luren. Vidare framkom även att befolkningen upplevde att de 

behövde en allmän utbildning i vilket nummer som skall användas för att ringa 

akutservicenumret. Ytterligare beskrivs det i studien att det cirkulerar anekdoter och 

personliga upplevelser om att det är svårt att beskriva vart ambulansen ska på grund av att det 

finns många lokala landmärken som beskrivs som riktmärke och inte är egentliga adresser. 

Orternas namn kan vara svårt att stava vilket också får patienten att uppleva minskad 

möjlighet för ambulans att komma i tid. Deltagare i studien upplever att ”min fru kör mig 

snabbare till sjukhus än tiden det tar att vänta i telefonkö innan samtalet kopplas fram”. 

Många gånger är patienterna och deras anhöriga mycket missnöjda över hur lång tid det tar 

innan ambulansen är på plats (Colwell, Pons & Pi, 2003). 

 

Enligt Schull et al. (2003) kan orsaken till att väntan var lång bero på trafiken ibland, vilken 

dag samt vilken tid på dygnet det är vilket påverkar möjligheten att komma fram till 

olycksplatsen eller den adress som larmat. Det framkom speciellt att transporterna på nätterna 

hade kortare prehospital tid.  

 

 

Frivilligt ”självöverlämnande”     

Patientens möte med den prehospitala sjukvården sker ofta under väldigt kaotiska 

omständigheter där patienten ofta har varit med om något mycket traumatiskt. En känsla av att 

mista sin ”friska identitet”, sin tidsuppfattning, sin autonomi och eventuellt även kontrollen 

över den egna kroppen är mycket stressande för den akut sjuke patienten. För att minska detta 

obehag är det enligt Elmqvist et al. (2008) viktigt att personalen är medveten om detta 

problem. Bekräftelse och fysisk beröring kan minska omfattningen av den negativa 

upplevelsen. Den drabbade är helt utelämnad till ambulanspersonalen och detta är för många 

en helt ny situation. Många patienter upplevde även att all fysisk smärta uppkom när 

ambulanspersonalen kom på plats och de kunde lämna över ”själva överlevandet” till dem.   

 

Det upplevdes av många att bland det värsta i hela situationen var att vara tvungen att ta hand 

om sig själv fram till dess att personal kom på plats. Vid en traumatisk situation är det vanligt 

att patienter blir helt paralyserad och frivilligt överlämnar sig helt i sjukvårdarnas händer 
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(Elmqvist et al., 2008). Om en patient inte blir ordentligt bekräftad vid sådana tillfällen är det 

lätt att denne känner sig övergiven, orolig och ensam (Ahl et al., 2005, Elmqvist et al., 2008).  

I studien framkommer det även att personalens engagemang i patienten har en tendens att 

minska när och om det livshotande tillståndet hävs. Detta bidrar ännu mer till att patienten 

känner sig väldigt utelämnad (Elmqvist et al., 2008).  

 

Patienters upplevelse av personalens kompetens 

Enligt Johansson et al. (2004)  kan personalen i ambulansen ta hand om patienten och 

förbereda inför sjukhusvård på ett snabbt och effektivt sätt. Det framkom att 10 % av de 114st 

deltagarna i studien inte visste vilken kunskap som fanns hos ambulanspersonalen. De 

patienter som hade störst kunskap om personalens kompetens var de som vid tidigare tillfällen 

fått ringa efter ambulans. Det som är viktigt att patienter vet enlig författarna att de kan 

utnyttja den medicinska kompetensen som ambulanspersonalen har.  

 

Enligt Melby och Ryan (2005) framkommer det att personal som arbetar inom 

ambulanssjukvården bör ha en specifik träning för att kunna tillgodose patienters behov i 

akuta skeden. Vidare skriver de att särskilt äldre patienter är mer utsatta under sin akuta 

sjukdom för dehydrering eller trycksår, varför speciell kännedom, kunskap och färdigheter 

bör finnas hos både ambulanspersonal och personalen på akuten som tar emot patienten. En 

brist på utbildning och erfarenhet finns inom ambulanssjukvården vad det gäller att se äldres 

behov av vård.  Syftet med Melby och Ryan studie (2005) var att belysa patienters 

upplevelser av prehospital vård och identifiera deras behov. Äldre upplevde att 

ambulanspersonalen lyssnade på dem och att de försökte tillgodose deras behov efter bästa 

förmåga med hänsyn till det begränsade utrymmet.  Belåtenheten med ambulansvård var 

generellt hög. Att personalen kunde kommunicera med patienterna ansågs även det som ens 

stor tillfredsställelse. Att presentera sig själv ansågs som viktigt då patienten förstod vem som 

var sjuksköterska eller inte. Studien visade även att ambulanspersonal göra ett medvetet val i 

att säga ”hej då” till sina patienter på akutmottagningen för att se hur patienterna mår efter de 

fått läkarvård.  

 

Enligt Poljak, Tveith och Ragneskog, (2006) är omvårdnadsarbetet att betrakta en människa 

som en helhet där både kropp, själ och ande verkar tillsammans och bidrar till människans 

existens och välbefinnande. En av de viktigaste omvårdnadsaspekterna är att upprätta en god 
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och trygg relation mellan vårdare och vårdtagare. Patienterna upplevde omvårdnadsåtgärder 

såsom att ta sig tid, hålla handen, ett gott bemötande, ge information och skapa en bra 

kommunikativ miljö, få dem att känna sig delaktig och är viktig grund för ett bra 

omhändertagande. Även ödmjukhet, beröring och lugn var viktiga delar men även att ge rak 

och ärlig informations ansågs som viktigt.  

 

En studie gjord i USA av Colwell et al. (2003) har granskat vilka klagomål som oftast lämnas 

in angående prehospitala sjukvård. Hela 27% av alla klagomål rörde dåligt uppförande hos 

ambulanspersonalen. Det gällde bland annat att personalen inte trodde på patientens symtom 

utan bad dem att sluta simulera eller att personalen bagatelliserade symtomen utan att ha all 

fakta tillgänglig. I vissa fall handlade klagomålen om att onödigt mycket kraft hade använts 

för att hålla patienten under kontroll, detta gällde främst i situationer som gällde perifer 

venkateter-insättning eller fästspännande av patienten på båren. De grupper som enligt studien 

oftast var drabbade av dessa problem var intoxikerade patienter, patienter med psykiatriska 

sjukdomar samt de patienter som åker ambulans ofta, så kallade ”frequent flyers”.  

 

Att lämna över ansvaret för sitt eget liv till någon utomstående är inte lätt men de flesta 

patienter litar på ambulanspersonalens kompetens och omdöme (Ahl et al., 2005). Patienter 

och anhöriga går ofta att dela in i tre grupper, enligt en studie av Suserud (2005b) som bygger 

på ambulanspersonalens uppfattningar om hur patienterna upplever vården. De tre grupperna 

är: De som visar full tillit till personalen, de som ifrågasätter vården de får samt de som av 

olika anledningar blir nekade vård. Den första gruppen är den i särklass största gruppen både 

när det gäller patienter och deras anhöriga. Det mest typiska för denna kategori är att de helt 

lämnar över allt ansvar till ambulanspersonalen så fort de är på plats och de blir ofta mycket 

lugna i samband med detta. Gruppen som ifrågasätter sin vård har en helt annan attityd till 

sjukvården och de är mycket väl medvetna om sina rättigheter. Denna patientgrupp känner sig 

mer oroliga under resan in mot sjukhus och de vill ha svar på alla sina frågor och förklaringar 

till de åtgärder som utförs prehospitalt för att känna sig nöjda med vården. Den tredje 

patientgruppen, de som av någon anledning blir nekade prehospital sjukvård, är den klart 

minsta gruppen enligt studien. Dessa patienter är ofta mycket missnöjda med detta beslut och 

de har trots en bra motivering från ambulanspersonalen till beslutet, mycket svårt att ta det till 

sig och de upplever ofta att den prehospitala sjukvården fråntar dem sina rättigheter som 

medborgare.  
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Synen på ambulans som transportservice 

Johansson et al. (2004) menar att folk behöver komma till insikt över faktumet att ambulansen 

inte bara är ett sätt för transport utan också en enhet för att bland annat vårda hjärtsjuka och 

att vi måste göra det mera acceptabelt för patienter att använda sig av akut service.  

 

Enligt Melby och Ryan (2005) studie visade det sig att patienterna inte upplevde bårarna 

speciellt komfortabla men att personalen ändå gjorde sitt bästa för att transporten till sjukhus 

ändå skulle bli så avslappnad och bra som möjligt. Patienterna i studien såg ambulansens roll 

mera som en transportservice för mycket sjuka än som en behandlande enhet för potentiellt 

sjuka människor. Detta leder till att folk tror att de kan köra sina anhöriga till sjukhus utan att 

tänka på deras hälsa i jämförelse med att få en säkrare transport (Ahl et al., 2005) med 

behandling av ambulanssjukvårdspersonal. I akuta situationer är det farligt, inte bara för 

patienten som inte får akut hjälp, utan även för föraren, passagerare och medtrafikanter, då 

föraren kanske kör i hög hastighet under press eller med distraktionssituationer. Dessutom 

uppfattar patienterna ambulanssjukvården endast lämplig för de väldigt sjuka vilket bidrar till 

att patienter väntar för länge innan de ringer efter en ambulans (Ahl et al., 2005) eller att de 

tror att ambulansen inte är lämplig för allmänna sjukdomar.  

 

Många beskriver enligt Ahl et al. (2005) även att det känns som att transport med ambulans är 

det snabbaste sättet att få vård på. Att komma in till en akutmottagning med ambulans gör 

enligt många att de får lite förtur gentemot de patienter som kommer dit på egen hand. Det 

upplevs även som om man inte kan bli nekad vård om man inkommer i ambulans till en 

akutmottagning.  

 

Däremot att få behandling på plats av prehospital personal innan färden in mot sjukhuset 

påbörjas upplevdes av en del patienter som mycket frustrerande då deras uppfattning var att 

ambulansen bara innebär en snabb transport i till sjukhuset. Å andra sidan upplevde vissa att 

behandling i hemmet var bra för att visa akutmottagningens personal hur sjuka de egentligen 

var. Om det krävs åtgärder redan i hemmet ansåg de att de borde få omedelbar 

uppmärksamhet även inne på sjukhuset (Ahl et al. 2005). 

 

Problem med ambulanstransporten, såsom bristfälliga körkunskaper eller dåligt trafikvett hos 

föraren lyfts fram i studien gjord av Colwell et al. (2003), som vanliga orsaker till missnöje 
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hos patienter och anhöriga. Dessa problem utgjorde 23% av klagomålen som studien grundas 

på. I denna kategori inräknas även problemen angående var ambulanspersonalen beslutar att 

köra patienten. I flera fall var patienter och anhöriga missnöjda med vilken mottagande enhet 

de blev körda till.  

 

 

DISKUSSION 

Vårt intresse inför denna artikelgranskning kommer utifrån att vi upplever att den litteratur vi 

tagit del av oftast har ett vårdarperspektiv i den prehospitala vården. Detta gjorde att vi fick ett 

intresse av att granska den vetenskapliga litteraturen utifrån ett patientperspektiv, de som är 

äldre (över 65år). När sökningen av artiklar genomfördes upptäckte vi att det var väldigt 

knapphändigt dokumenterar runt just detta område, dels utifrån ett patientperspektiv men än 

mindre utifrån den äldres perspektiv. Vi har i artiklar tidigare läst att de äldre behöver 

ytterligare mera omvårdnad än de yngre och medelålders. Detta anses bero dels på att de 

oftast har en sjukdomshistoria med flertalet läkemedel men också på grund av att de är 

skörare då de är mera stillasittande och där till har sämre cirkulation än yngre människor 

(Melby & Ryan, 2005).  Detta ämne väckte intresse hos oss men vi förstod efter den 

inledande datainsamlingen att vi behövde vidga vårt syfte då det saknades forskning inom 

ämnet, varvid vi ändrade syftet med denna litterturstudie till att innefatta en mera generell 

patientgrupp. 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av prehospital sjukvård. Då det inte 

fanns möjlighet för oss att genomföra en kvalitativ intervjustudie med patienter, som 

motsvarade vårt syfte, valde vi att göra en litteraturöversikt enligt Polit och Beck (2004). 

Modellen hjälpte oss att uppnå syftet. Litteraturöversikt är en metod för att utforska vad som 

fram tills nu är känt inom det aktuella området. Fördelen med litteraturstudier är att det ger 

idéer om vilken typ av studier som behöver göras i framtiden samt att den hjälper forskaren 

att se resultatet av sin studie i relation till andra studier.  

 

Fördelen med att söka litteratur i databaser är att finna det som senast är skrivet inom 

området. De databaser som användes var CINAHL, Academic Search Elite och MedLine vid 



 26 

vår litteratursökning. Det har även gjorts ett stort antal pilotsökningar där ett flertal sökord har 

används. Dessa sökningar gav inget användbart material och har därför inte redovisats 

närmare i vår metodbeskrivning. Från början var litteraturstudien tänkt att vara mer inriktad 

mot äldre männsikor och där av finns sökordet ”old” med. Detta syfte gav ett väldigt litet 

resultat varför syftet vidgades till att gälla vuxna patienter. 

 

Vi gjorde inga begränsningar vid den elektroniska sökningen utan gjorde dessa manuellt vid 

genomgång av sökresultaten.  De manuella begränsningarna vi gjorde var att exkludera 

artiklar publicerade tidigare än år 2000. Detta genomfördes för att få fram så aktuell forskning 

som möjligt. Vi begränsade oss även till artiklar skrivna på de skandinaviska språken samt 

engelska. Båda dessa begränsningar kan ha medfört att relevanta artiklar för vårt syfte kan ha 

fallit bort. Vi inkluderade endast studier som hade en deltagarålder över 18 år då vår 

uppfattning är att barns upplevelser av prehospital sjukvård skiljer sig från vuxnas. De utvalda 

artiklarna baseras på studier gjorda i västvärlden vilken har en kulturell likhet som gör att 

resultatet anses vara överförbart på svenska förhållanden.  

 

Det var inte helt lätt att hitta artiklar relevanta för vårt syfte. En felkälla i vår studie kan ha 

varit att vi begränsat oss själva omedvetet i valen av våra sökord. De sökord som vi från 

början tyckte var självklara blev vi sedan varse om att de inte gav det önskade resultatet som 

vi tänkt varför vi fick tänka i nya banor. Det framkommer under vårt sökande att patienters 

upplevelser av perhospital sjukvård är ett mindre utforskat område varför vårt artikelantal till 

litteraturöversikten är lågt. Hade vi haft ett större antal artiklar hade vi kunnat specificera oss 

inom gruppen äldre (över 65år) som vi hade tänkt oss från början och på så vi kunnat nå vårt 

tänkta resultat. Denna grupp i samhället har vi i artiklar sett ett ökat behov av just 

ambulanssjukvård dels på grund utav hjärt-kärlsjukdomar men även på grund av benskörhet 

och nervsjukdomar. Därför hade det varit mycket intressant för oss att fördjupat oss i denna 

grupp och på så vis kunnat ta till oss deras upplevelser. Vårt personliga syfte hade varit efter 

vår önskade studie att förbättra rent lokalt på våra arbetsplatser situationen för de äldre under 

den prehospitala vårdtiden. Men flertalet artiklar som hittades vid sökningarna hade ett 

vårdarperspektiv och det var endast ett fåtal hade ett rent patientperspektiv och de få som hade 

det var ofta helt inriktade på medicinska diagnoser och dess behandling och inte på 

patienternas upplevelse av den prehospitala vården. Nairn et al. (2004) hävdar, i likhet med 

oss, att det finns en stor brist på kvalitativa studier inom prehospital sjukvård. Trots att vår 



 27 

litteratursökning gav ett mindre antal relevanta artiklar anser vi att artiklarna gav ett trovärdigt 

överförbart resultat till den prehopitala vården. 

 

De artiklar som valdes ut till granskning anser vi ha god kvalité vad det gäller överförbarhet 

till svenska förhållanden både socialt och sjukvårdsmässigt. Ytterligare en styrka hos 

artiklarna är att den äldsta artikeln är sex år gammal men tillstörsta delen av artiklarna är tre år 

eller nyare vilket gör att aktualiteten i materialet är starkt.  

Därefter har allt datamaterialet granskats och bearbetats med hjälp av von Posts 

forskningsanalys (bilaga 1) för att på så vi kunna strukturera upp innehållet i varje artikel. 

Sedan granskades resultatet av artiklarna åter igen och jämfördes för att identifiera 

gemensamma teman. Dessa teman skulle motsvara vårt syfte av studien och därför gjordes det 

en tabell som enligt Polit och Beck (2008) kallas för ett kategoriskt schema för att organisera 

upp materialet för att få en bättre översikt (Tabell 2). Denna tabell hjälpte oss att få översikt över 

vårt material och på så vis lättare kunna arbeta fram ett resultat. Resultatet presenterades sedan i sex 

olika teman. Vår litteraturöversikt genomfördes med full respekt för våra källor och forskarna 

vars artiklar har granskats. Vi har även varit noga med att inte förvränga nedskrivet material 

och avstå från förvanskning och fabricering av insamlat datamaterial. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

En av de främsta orsakerna till att patienterna känner sig osäkra inför att ringa ambulans är att 

de har svårt att vet hur sjuka de egentligen är. Detta framkommer i en studie av Ingarfield et 

al. (2005). I flertalet fall är det anhöriga eller vänner som hjälper den drabbade att ta beslutet 

att ringa efter ambulans (Ahl et al., 2005) men till stor del är det också sjukvårdsupplysningen 

som hjälper den drabbade att fatta ett beslut (Ingarfield et al., 2005, Ahl et al., 2005). De 

drabbade försöker in i det längsta att klara upp situationen på egen hand men när de inser 

allvaret försvinner tveksamheten inför att söka hjälp (Ahl et al., 2005). Enligt Dyregrov 

(2008) beskrivs det att den drabbade har en ”lavin” av olika tankar som far runt i huvudet med 

olika frågeställningar. ”Vad kommer att ske?” ”Hur skall det gå?” De drabbade måste förhålla 

sig till mycket på en och samma gång vilket gör att det känns kaotiskt och oöverblickbart. 

Vad vi har kunnat utläsa ur de artiklar som varit under granskning är att smärta är en 

avgörande indikator för när ambulans tillkallas. Vid mindre smärtsamma situationer tvekar 

den drabbade, även fast att denne har en tidigare allvarlig sjukdomsdiagnos, att kalla på 
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ambulans trots att de har tydliga sjukdomssymtom (Johansson, 2004). Vi tycker att detta 

stämmer väl överens med våra erfarenheter att det ofta är smärtan som styr när ambulans skall 

tillkallas. Människan har olika smärtgränser vilket också ses vid hämtning av patienter. Vid 

mindre olyckor och därpå följande skador väljer ibland den drabbade att avvakta i hemmet 

under ett par dagar för att sedan besluta sig för att kalla på ambulans när situationen blir 

ohållbar. Sedan finns det de som drabbats av skador som är relativt ringa men på grund av sin 

smärtupplevelse beslutar sig för att kalla på ambulans omedelbart. Detta gör att 

ambulansverksamheten ser patienter med olika svårighetsgrad på sina skador beroende på 

deras smärtgränser. Detta är ett intressant område som också diskuteras inom verksamheten 

bland personalen men ytterst är det ändå alltid den drabbades smärtupplevelse som styr när 

ambulans skall tillkallas. 

 

En annan intressant aspekt som framkom under artikelgenomgången var att de drabbade var 

måna om att livet skulle rulla på under tiden som de beräknade vara på sjukhus. Arbetsmöten 

avbokades och anhöriga informerades, vilket tyder på en mental förberedelse på det okända 

som väntade. Detta belyser Ahl et al. (2005) i sin studie om patienters upplevelse av att ringa 

ambulans. Vår erfarenhet av att patienter planerar för sin vistelse på sjukhus är stor och vi 

känner väl igen oss i studiens resultat. Vi som ambulanspersonal får ofta lugna den drabbade 

och försäkra denne om att det praktiska ordnar sig. Att detta var så viktigt för patienten som 

det faktiskt visade sig vara enligt studien var vi dock inte medvetna om. Även detta faktum 

kan kanske vara en bidragande orsak till att patienten avvaktar att kalla på ambulans som 

tidigare nämnts.  

 

En upplevelse som kom fram under litterarturgenomgången var att det inom den prehospitala 

sjukvården finns långa väntetider. Enligt flera forskare upplevs tiden stanna när något 

traumatiskt inträffar (Elmqvist et al., 2008, Ahl et al., 2005) och patienterna och anhöriga är 

många gånger mycket missnöjda över hur lång tid det tar innan ambulansen är på plats 

(Colwell et al., 2003). Detta stämmer väl överens med det som Dyregrov (2008) och Nairn et 

al. (2004) har beskrivit och som nämns tidigare i denna uppsats. Innehållet i de förstnämda 

studiernas resultat upplever vi inte alltid att det stämmer överens med vår erfarenhet. Visst 

kan vi ha förståelse för att patienter upplever att det tar tid innan ambulansen är på plats 

eftersom den drabbade hamnar i en kris vid själva skadetillfället. Elmqvist et al. (2008) 

skriver om just detta i sin studie. Det kan vara väldigt traumatiskt för en person att drabbas av 

akut sjukdom eller skada. Frustrationen över att känna sig maktlös och att inte kunna hjälpa 
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sin närstående eller den skadade patienten är helt naturligt enligt vår erfarenhet. Det är viktigt 

att komma ihåg att vi ofta möter människor i kris inom den prehospitala sjukvården. Enligt 

Malmsten (2000) och Renck (2004) skriver att det är särskilt viktigt i den prehospitala 

omvårdnaden att introducera sig själv och ge patienten tid för att kunna inge lugn om tid 

finns. Författarna visade i sin studie på att en god prehospital omvårdnad är en viktig del i 

behandlingskedjan samt att sköterskans roll är betydande i behandlingen. Sjöström och 

Johansson (2000) skriver i sin studie att fokus skall ligga på bemötande och medmänsklighet 

när det gäller omvårdnad. Vidare skriver de att människan är unik och varje situation är unik 

varför det är viktigt att ordna situationen så att patienter och anhöriga mår så bra som möjligt. 

Det ingår även att respektera och bemöta andra påpekar de i sin studie så att patienters 

integritet bibehålls och att ha förmåga till ett individuellt omhändertagande. Det 

professionella bemötandet är en del av yrkeskunnandet skriver författarna vilket underlättar 

omvårdnaden vid diagnostisering men gör även att konflikter kan undvikas. Vår upplevelse är 

dock att flertalet patienter påpekar snarare att vi är oväntat snabbt på plats och att de mer eller 

mindre slappnar av och ger oss till exempel en liten bebis i famnen och därmed överlämnar 

sitt barn i våra händer. Detta framkommer i en studie av Ahl et al. (2005). Vi arbetar enligt 

konceptet ”The Golden Hour” som innebär att alla patienter ska ha rätt till sjukhusvård inom 

60 minuter från det att de har ringt efter en ambulans. Vissa patienter kan vi inte uppfylla 

dessa krav på grund utav att de bor långt bort från den för stunden lediga ambulansen och att 

den på kartan utlagda koordinaten inte stämmer överens med adressen. På grund av 

neddragningar i samhället inom hälso- och sjukvården har även ambulansverksamheten 

drabbats vilket gör att väntetiderna kommer att bli ytterligare längre och att de människor som 

i dag upplever att de får vänta kommer att vara de som känner av neddragningarna till största 

delen.  

 

En annan viktig del att tänka på är att den drabbade ofta slappnar av när sjukvårdspersonal 

kommer på plats och detta kan leda till att symtomen ändras eller till och med förvärras. 

Enligt Dyregrov (2008) kan symtom som hjärtklappning, skakningar och illamående komma 

när patienten upplever sig vara i säkerhet och detta verkar stämma väl överens med det 

resultat som Elmqvist et al. (2008) kommit fram till. Enligt deltagarna i den studien så var det 

vanligt att den fysiska smärtan efter ett trauma kom först när ambulansen kom och de kunde 

släppa lite av sin oro. Detta märks väl när vi arbetar och särskilt i situationer där den drabbade 

måste visa sig ”stark” inför sina barn eller på en offentlig plats där den drabbade inte vill visa 

sin smärta. Detta är en mycket viktig aspekt att ha i beaktande i mötet med patienter då vi är 
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måna om att ge dem den bästa vården och den bästa möjliga upplevelsen av prehospital 

sjukvård. Flera av de studier som vi har använt oss av till resultatet av denna litteraturstudie 

visar på att det finns ett stort behov av utbildning och upplysning av all prehospital personal 

om hur patienter upplever att vårdas prehospitalt och vad som kan göras för att förbättra deras 

upplevelse (Elqvist et al., 2008, Melby & Ryan, 2005) Ett särskilt stort behov finns vid vård 

av äldre som ofta har särskilda behov. Många äldre är redan nedsatta i sitt allmäntillstånd och 

därmed mer känsliga för bland annat dehydrering och trycksår varför all personal inom hälso- 

och sjukvården måste ta särskilt stor hänsyn vid mötet med denna patientgrupp (Melby & 

Ryan, 2005). De äldre upplever vi som väldigt ”tåliga” och de vill inte ställa krav varför vi 

upplever det som än mer viktigt att ta hänsyn till deras särskilda behov.  

 

Ett sätt att ta reda på hur nöjda patienterna är med den prehospitala sjukvården är att granska 

de klagomål som kommer in. Detta har Colwell et al (2003) gjort och de kom fram till att hela 

27% av de klagomål som kommer in som rör prehospital sjukvård rör dåligt uppförande hos 

personalen. Enligt artikelförfattarna så har denna siffra vid tidigare granskningar varit ännu 

högre vilket tyder på att det går åt rätt håll. Även en minskning av klagomålen på 

”trafikvettet” hos ambulansförare syntes tydligt vilket antas bero på bättre utbildning. Antalet 

klagomål på tekniska fel på ambulanser eller medicinsk utrustning har dock ökat, troligen som 

en följd av att mer och mer teknisk apparatur kommer in i ambulanserna. Denna studie är 

gjord i USA och det vore mycket intressant att se hur siffrorna ser ut i Sverige. Tyvärr 

hittades ingen jämförbar statistik över svenska förhållanden. Betyder skillnaden i utbildning 

mellan prehospital personal i USA och Sverige något för hur nöjda alternativt missnöjda 

patienterna är?  

 

Allmänheten behöver, enligt Johansson et al. (2004), komma till insikt om faktumet att 

ambulansen inte bara är ett sätt för transport utan också en enhet för att bland annat vårda 

hjärtsjuka. Men även att allmänheten måste göra det mera acceptabelt för patienter att 

använda sig av akut service. Inom detta område behövs det mer information till patienterna, 

anser vi, som kan hjälpa patienten att få den insikt som enligt vår studie saknas. Vissa 

patienter upplever till och med, att få behandling på plats av prehospital personal innan färden 

in mot sjukhuset påbörjas, som mycket frustrerande då deras uppfattning var att ambulansen 

bara innebär en snabb transport i till sjukhuset. Å andra sidan upplevde vissa att behandling i 

hemmet var bra för att visa akutmottagningens personal hur sjuka de egentligen var. Om det 

krävs åtgärder redan i hemmet ansåg de att de borde få omedelbar uppmärksamhet även inne 
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på sjukhuset (Ahl et al., 2005). Att patienterna blir frustrerade för att vi påbörjar behandling 

har vi väldigt lite erfarenhet av. De patienter som vi mött har inte blivit frustrerade snarare 

tvärtom att de tycker att det känns skönt att få en första bedömning innan transporten sker till 

sjukhus. Genom att förklara för patienterna att de åtgärder som vi gör till exempel att ta ett 

EKG är en tidsbesparande åtgärd för att på ett snabbare sätt kunna få en bedömning hur 

hjärtat mår. När patienten förstår detta är denne ofta väldigt tacksam och förundrad över hur 

god kompetens och avancerad teknik som finns i ambulanserna idag. Att det var så få som 

10% av de tillfrågade personerna i en studie (Johansson et al., 2004) som visste vilken 

kompetens som egentligen finns i en ambulans kan ses som lite skrämmande. Kanske är detta 

en av anledningarna till att ambulanstransporter missbrukas eller utnyttjas på ett felaktigt sätt 

av allmänheten? 

 

I en studie av Johansson et al. (2004) framkom det att kvinnor använder sig av ambulanser 

oftare än män. Någon orsak till detta framkommer inte i artikeln men nyfikenheten runt detta 

ämne har väckts under vårt arbete med litteraturstudien. Detta nämns inte heller i av någon av 

de andra artiklarna vi har studerat. Om det beror på att kvinnor är sjukare än män, att kvinnor 

lever längre än män eller att det beror på sociala faktorer låter vi vara osagt.  

 

Vår studie gör på inga sätt anspråk på att ge en heltäckande bild av det aktuella kunskapsläget 

inom ämnesområdet. Att, utifrån ett så begränsat material vi har arbetat med, dra några 

långtgående slutsatser är inte rimligt.  Detta arbete är vår sammanfattning baserade på våra 

uppfattningar och tolkningar av det granskade materialet. Vår förhoppning med denna 

litteraturstudie är att ge en relevant bild av ämnesområdet samt att ge en ökad förståelse för 

patienters upplevelser av prehospital sjukvård. Vi anser dock att samstämmigheten i 

materialet är så god att vi skulle klassa resultatet som väl värt att ta i beaktande. 

 

 

Konklusion 

Föreliggande studier visar att personer som är i behov av vård har svårt att bedöma hur sjuka 

de egentligen är. Detta kan vara värt att ha i åtanke som personal i den prehospitala 

sjukvården. Att själva ta beslutet för att ringa efter ambulans är svårt och att anhöriga, vänner 

och sjukvårdsupplysningen hjälper ofta den sjuke till ett beslut. Oro finns hos den sjuke för 

vad som skall ske. Trots att patienterna upplever att personalen har god kompetens och kan ge 
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trygghet inför det okända är det viktigt att vi hela tiden försöker ingjuta mer trygghet i patient 

och anhöriga då detta är oerhört värdefullt för deras upplevelse av sjukvården. Ytterligare 

forskning inom detta område vore önskvärt för att vi som personal inom den prehospitala 

sjukvården får en ökad förståelse för hur patienterna upplever mötet samt hur vi kan göra 

denna upplevelse så positiv som möjligt. Denna studie visar att det även finns en brist på 

information hos allmänheten om vilken kompetens som finns inom ambulanssjukvården samt 

att alla patienter oavsett hur de transporterar till akutmottagningarna får den vård de behöver. 

Information till befolkningen skulle kunna medföra att den drabbade får sjukvård snabbare 

samt att patienternas oro inför valet att välja- eller avstå ambulans kunde minskas. På så vis 

tror vi att allmänheten skulle få en minskad oro och ökad trygghet när olyckor eller sjukdom 

inträffar. 
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Bilaga 2 

Tabell 2: Artikelöversikt                                                                               

Nr Författare, år, titel och 

tidskrift. 

Syfte Metod och urval Resultat 

1 Ahl, C., Nyström, A., & 

Jansson, L.(2005). Making 

up one’s mind: - Patient’s 

experience of calling an 

ambulance. Accident and 

Emergency Nursing. 14, 11-

19. 

 

Att analysera och 

beskriva patienters 

upplevelser relaterade 

till deras beslut att 

ringa efter ambulans 

och att vänta på 

densamma. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

20 patienter. Ålder 

mellan 34 och 82 år. 

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

svaren utfördes. 

Att ringa efter ambulans 

är ett svårt beslut och 

många vill hantera 

situationen själv. 

2 Colwell, C.B., Pons, P.T. & 

Pi, R. (2003) 

COMPLAINTS AGAINST 

AN EMS SYSTEM. The 

Journal of Emergency 

Medicine. 25:4. 403-408. 

 

Att identifiera källan 

till klagomålen som 

riktas mot den 

prehospitala vården för 

att kunna förbättra 

den. 

Retrospektiv studie. 

Granskar klagomål 

inkomna mellan Jnauari 

1993 och December 

1998 Denver, USA 

(n=286). 

Dåligt uppförande hos 

personalen var den 

vanligaste orsaken till 

klagomål tätt följt av 

tekniska problem, 

transportproblem och 

borttappande av 

patienters tillhörigheter. 

3 Elmqvist, C., Fridlund, B. 

&Ekebergh, M. (2008). 

More than medical 

treatment: The patient’s first 

encounter with prehospital 

emergency care. 

International Emergency 

Nursing. 16. 185-192. 

 

Att beskriva och förstå 

hur patienter och 

prehospital personal 

upplever  patientens 

första möte med 

prehospital 

akutsjukvård . 

Kvalitativ 

intervjustudie. 18 

personer, bestående av 

patienter och prehospital 

personal, intervjuades. 

En fenomenologisk 

analys utfördes av 

svaren som framkom. 

Patienten har ett behov 

av att ta tillbaka sin 

identitet och bli 

bekräftade genom en 

meningsfull 

kommunikation med 

personalen. Det behövs 

mycket mer utbildning 

för personalen hur 

patienter som har varit 

med om ett trauma ska 

tas om hand på det 

psykiska planet. 

4 Ingarfield, S.L, Jacobs, I.G, 

Jelinek, G.A, & Mountain, 

D. (2005). Patient delay and 

use of ambulance by 

patients with chest pain. 

Emergency Medicine 

Australasia. 17, 218-223. 

 

Att identifiera 

anledningen till varför 

patienter med 

bröstsmärtor dröjer 

med att söka sjukvård 

och använder eller inte 

använder sig av 

ambulans. 

Intervjustudie. 151 

personer med en akut 

kardiell infarkt diagnos 

eller angina pectoris.  

Patienterna var 18 år 

och äldre, adekvat 

engelsktalande. Mellan 

maj-oktober, 2002. 

Patienterna fick inte 

sitta i fängelse eller 

vårdhem. 

112 patienters 

fördröjning var >30 

min. Förseningen 

berodde på att de varit 

på vårdcentralen, 

tidigare hjärtproblem, 

andra symtom som 

inträffa på natten. 81 

patienter använde 

ambulans. 

5 Johansson, I., Strömberg, 

A., & Swahn, E. (2004). 

Ambulance Use in Patients 

With Acute Myocardial 

Infarction. Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

19, 1, 5-12. 

 

Att utforska valet av 

transportsätt till 

sjukhus när patienter 

upplever akut 

myokardiell infarkt. 

En beskrivande 

undersökning vid 

hjärtvårdsenhet vid ett 

svenskt 

universitetssjukhus. 

Studien utfördes mellan 

juli 2000 och mars 

2001. 114 patienter med 

akut myokardiell infarkt 

deltog i studien. 

32% konstaterade att de 

inte visste betydelsen i  

korta fördröjningar när 

de upplevde akut 

myokardiell infarkt. 

Endast 60% ringde 112. 

Patienter med svindel 

eller kräkningar och 

flera andra smärtor 

valde ambulans för 

transport till sjukhuset. 
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6 Melba, V., & Ryan, A. 

(2005). Caring for older 

people in prehospital 

emergency care: can nurses 

make a difference? Journal 

of Clinical Nursing, 14, 

1141–1150. 

 

 

Att utforska äldre 

människors 

upplevelser av 

prehospitalvård och 

identitiera fördelar och 

svårigheter 

associerade till 

utvecklingen av 

sjuksköterskeledd 

ambulansservice. 

En multimetod design, 

kombinerat med semi-

strukurert individuellt 

och fokusgrupper 

intervjuades, användes 

för att få svar på 

undersökningen. 

Intervjustudie utförd i 

Sverige och Norge med 

äldre människor över 65 

år. Fokus gruppernas 

bestod av  

ambulanssjuksköterskor, 

sköterskor och 

sköterskestudenter,  

medan individuella 

intervjuer var använda 

för att samla data från 

äldre människor. 

Sjuksköterskor har en 

bra grund för 

omvårdnad men 

ytterligare träning och 

utbildning för 

ambulanssjuksköterskor 

är en nödvändighet för 

att kunna möta äldre 

människors behov. 

7 Morgans, A., Archer, F., 

Walker, T. & Thuma E. 

(2005). Barriers to 

accessing ambulance 

service in rural Viktoria for 

acute asthma: Patients´and 

medical 

professionals´perspektive. 

Aust. J. Rural health, 13, 

116-120. 

 

Att utforska 

astmapatienter och 

medicinskpersonals 

inställningar och 

uppfattningar hur 

tillgängligheten är för 

ambulans service. 

Kvalitativ intervjustudie 

med medicinskpersonal 

och patienter som 

urvalsgrupper. 

Bandinspelningar och 

egen ifyllda enkäter. 

69 st astma fall 

bandandes under i 

genomsnitt 5-7 minuter. 

Det framkom att det 

fanns hinder för att bli 

hämtad med ambulans 

såsom missförstånd av 

telefonnummer som 

tidigare varit 11 440 

men blivit ändrat till 

000, vilket gjorde att  

ambulansen blev 

försenad. 

8 Poljak, A., Tveith, J., & 

Ragneskog, H. (2006). 

Omvårdnad i ambulansen-

den första länken i 

vårdkedjan. Vård i Norden. 

79, 26, 48-51. 

 

Att belysa 

ambulanspersonalens 

arbetsmiljö samt 

omvårdnadens 

betydelse utifrån 

ambulanspersonalens 

perspektiv. 

En kvalitativ studie 

baserat på enkäter med 

öppna och slutna frågor 

skickades till 9 

ambulansstationer i 

Sverige. 67 st ambulans 

personal svarade på 

enkäten. 

Ambulanspersonal 

anser att sitt och hålla 

någon hand är mycket 

viktigt. Att ha en nära 

kontakt med kollegor 

skapade en trygghet 

som ger energi för att 

fortsätta arbeta i samma 

miljö. 

9 Schull, M.J, Morrison, L.J, 

Vermeulen, M., & 

Redelmeier. (2003). 

Emergency department 

overcrowding and 

ambulance transport delays 

for patients with chest pain. 

Canadian Medical 

Association or its licensors. 

168, (3), 277-283. 

Akutmottagningar är 

ibland överfulla och 

det resulterar i att 

ambulanser får åka till 

andra orter. Forskarna 

försökte komma till 

varför det blev 

förseningar 

prehospitalt för 

patienter med 

hjärtbesvär. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ studie 

baserat på patienter med 

bröstsmärtor som blev 

transporterade med 

ambulans i Torontos 

sjukhus under 4 månder 

1997 samt 4 månader 

1999. Data samlades in 

från en databas i 

Toronto. En 

multivarierad analys 

användes för att 

bearbeta materialet. 

Totalt 3609 patienter 

föll inom studiens 

kriterier och var 

transporterade med 

ambulans under de två 

studieperioderna. 

Likheterna var stora 

mellan perioderna. 

Förseningarna var 

11.3% längre i den 

andra perioden. 
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10 

Suserud, B-O. (2005b). 

Culture and Care in the 

Swedish Ambulance 

Service. Emergency nurse 

13:8, 30-36. 

 

Att undersöka det 

karaktäristiska inom 

ambulanssjukvård 

fokuserat på mötet 

mellan 

ambulansjuksköterskor 

och patienter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 

intervjustudie. 5 

ambulanssjuksköterskor 

och 5 

ambulanssjukvårdare 

från 6 olika 

ambulansstationer i 

västra Sverige 

intervjuades. 

De intervjuade 

upplevde att patientens 

roll ändrades under 

färden och att 

patienterna går att dela 

in i olika grupper: de 

som visar tillit, de som 

ifrågasätter vården och 

de som blir förnekade 

vård. Fördelar med 

prehospital sjukvård 

mot annan vård när det 

gäller 

omhändertagandet av 

patienten är att det är en 

patient i taget och den 

fysiska närheten till 

patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


