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Abstract 
 
Wireklint Sundström, Birgitta, 2005. Prepared to be unprepared. A phenomeno-
logical study of assessment with a caring approach and how it can be learned in 
the ambulance services.  
 
A focal point in this dissertation is that there is knowledge in the ambulance ser-
vice that is experience-based, which has not always been made explicit, and that 
provides the foundation for the caregivers’ assessment of the patients and their 
needs for care. The first aim of the study was to describe and analyse the ambu-
lance services with a focus on the phenomenon of assessment from the lifeworld 
perspective in the caring sciences. The second aim of the study was of an educa-
tional nature where the object was to be able to draw conclusions about the 
learning process in the ambulance service in the light of the knowledge generat-
ed by the empirical findings. Thus the aim was to create a synthesis consisting of 
didactic ideas that are based on the caring sciences and describing how assess-
ment can be learnt and can support future caregivers in the ambulance services. 
 
Assessment in the ambulance service entails, on an overall level, having a natu-
ral caring attitude that includes striving in two directions at the same time. These 
are that on the one hand the caregivers strive to bring order to that which is dis-
ordered as soon as possible, to structure the unstructured, and in short define the 
indefinite in order to provide medical assistance. There is a need to quickly as-
sess the patient’s condition and which measures are necessary. On the other hand 
the caregivers strive to let the indefinite wait a while in order to be able to meet 
the patient’s suffering. There is thus a desire to listen attentively to the individual 
patient. 
 
The essential meaning of assessment of patients in the ambulance services is that 
there are conflicting demands on assessment and care, which entails that the 
caregiver adapts him/herself to the prevailing care situation in a way that means 
being flexible and adaptable to the patient’s medical condition. The caregivers 
also have a flexibility and adaptability in relation to their colleague, which leads 
to a mutual interplay in the assessment. Assessment in the ambulance services 
also means that the caregivers are paradoxically prepared at the same time as be-
ing unprepared, i.e. they are prepared for the unprepared. The assessment thus 
starts before the caregivers have reached the patient and the actual situation. 
Even if they “know” what awaits them, they do not really “know”. It becomes a 
dynamic struggle between on the one side the expectancy that feels certain and 
on the other the unknown in every new situation. The struggle contains a desire 
for control and effectiveness in a care practice full of surprises. 
 
Key words: experience-based knowledge, assessment, ambulance, pre-
hospital, emergency, caring, caregivers, reflective lifeworld research, 
phenomenology. 
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FÖRORD 
 
Vilken underbar och samtidigt hisnande känsla!! Forskningsarbetet kan 
betraktas som färdigt och forskningsstudierna som avslutade. Det handlar 
om att sätta punkt och kunna vara nöjd trots att jag inte längre kan ändra 
på något som inte är tillräckligt bra. Jag kommer att sakna mitt manus, 
men jag kommer också att vara befriad från ett arbete som tidvis har varit 
tungt. 

Mitt forskningsintresse för ambulanssjukvård och vårdarnas erfaren-
heter av bedömning grundas i, att jag redan i slutet på 1970-talet, deltog i 
undervisning av ambulanssjukvårdare på vårdgymnasiet. Närmare be-
stämt var det en av mina praktikplaceringar som lärarkandidat. Att jag 
senare, efter avslutad lärarutbildning, kom att undervisa i akutsjukvård på 
dåvarande vårdhögskolan, förstärkte bara nyfikenheten på vårdandet ut-
anför sjukhus. 

Den avgörande händelsen för att forskningsarbetet skulle kunna påbör-
jas inträffade dock långt senare, mera exakt var det år 1999 i samband 
med uppstarten av kunskapscentrum PreHospen på Institutionen för 
vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Detta möjliggjorde en ökad satsning 
på forskning och utbildning speciellt inom Västra Götalandsregionens 
ambulanssjukvård. Följaktligen har olika erfarenheter, som förvärvats 
under många år, gett mig inblick i detta forskningsfält, däremot har jag 
inte varit verksam som sjuksköterska inom ambulanssjukvården. 

Doktorandfärden har gått till Göteborg, Växjö och Pajebo Gård utanför 
Borås. Framför allt är det hos och av professor Karin Dahlberg som jag 
har blivit handledd. Det är i vårdvetenskapen och fenomenologisk livs-
världsfilosofi som jag i första hand har gått i skola. Tack Karin för all den 
tid och det stöd du har gett mig! Jag har inte fattat allt men jag tror det 
räcker rätt långt. Dessutom innebär mina forskarstudier en didaktisk ut-
bildning. Det var vid Göteborgs universitet som det började våren 2000. 
Tack professor Ewa Pilhammar Andersson, det var du som grundlade 
mina pedagogiska insikter. Vårdpedagogiken stimulerade mig och ibland 
var undervisningen ovanligt personlig, inte minst på läskurser då jag var 
din enda doktorand. Väl inskriven vid Växjö universitet och Institutionen 
för vårdvetenskap och socialt arbete fick jag lektor Margaretha Ekebergh 
som bihandledare. Tack Margaretha för att du trodde på mig även om det 
stundtals tog tid innan jag kunde integrera vårddidaktiken med min livs-
värld. 

Tack lärare och doktorander på Institutionen för omvårdnad, enheten 
för vårdpedagogik vid Göteborgs universitet. Det var tillsammans med er 
som de första forskningsfrågorna formulerades. Tack lärare och dokto-
rander på Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete vid Växjö 
universitet. Hos er har forskningsfrågorna utvecklats och även fått en 
vårdvetenskaplig inriktning.  
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Det är många som har granskat mitt manus och gett mig ovärderliga 
kommentarer. På slutseminariet var professor Bengt Fridlund och profes-
sor Britt-Inger Saveman huvudgranskare. Tack Bengt och Britt-Inger för 
ett synnerligen stimulerande seminarium. Sofia Almerud och Carina El-
mqvist-Lundin bidrog till att slutseminariet både blev en kritisk gransk-
ning och ett minne för livet. Bengt-Olof Petersson har också gett mig 
sakgranskning och då på avhandlingens didaktiska innehåll. Tack Sofia, 
Carina och Bengt-Olof för ert engagemang i mitt forskningsarbete. Tack 
David Brunt för din översättning till engelska speciellt med tanke på den 
tidspress som jag utsatte dig för. 

Tack till Birgitta Davidsson på Institutionen för pedagogik, Högskolan 
i Borås, för att du tålmodigt diskuterade huvudstudiens genomförande. 
Tack Silwa Claesson på Institutionen för pedagogik och didaktik, Göte-
borgs universitet, för att jag fick ta del av ditt engagemang i lärarens 
levda kunskap. 

Tack för den experthjälp jag fått ta emot från ambulanssjukvården 
Södra Älvsborgs Sjukhus, speciellt tack till Eija Hägg och Pontus Rotter-
Ivarsson. Tack till ambulansöverläkare Karl-Axel Wallman på Ulfab.  

Ett stort tack till Högskolan i Borås och Institutionen för vård-
vetenskap för att ni gett mig förutsättningar i form av ekonomiskt stöd, 
tid och andra resurser för att genomföra mina forskarstudier. Tack till 
vice rektor Olof Lundquist, prefekt Caroline Ahl, studierektor Ingela 
Höglund och alla mina arbetskamrater. Tack Febe Friberg för att du de-
lade med dig av dina erfarenheter av fältforskning. Tack Claes Wikström 
och Jörgen Larsson för figurer och språkgranskning. 

Inom kunskapscentrum PreHospen och på våning fem har jag min 
hemvist som lärare. Där har jag kunnat få ny energi då forskarstudierna 
har ”tagit musten ur mig”. Tack professor Kerstin Segesten, professor Jo-
han Herlitz och lektor Björn-Ove Suserud för det vetenskapliga stöd jag 
fått av er. Tack Lena Hjälte, Ewa Lagerström, Gun Gråby och Anders 
Jonsson för den tid ni lagt ner på att läsa och ge mig kommentarer. Tack 
Yvonne Samuelsson, Camilla Regnér, Anders Johansson, Mia Henricson 
och Sepideh Olausson för era glada tillrop. 

Avhandlingen hade inte kunnat slutföras om jag inte dessutom fått 
support från biblioteket och dataavdelningen vid Högskolan i Borås. Spe-
ciellt tack till Martin Borg, Inger Bergström Eriksson och Karin Ekström 
på bibliotek och läranderesurser samt Lennart Wasling på IT-funktionen. 

Tack Caroline Ahl, Gunilla Carlsson, Reet Sjögren, Elisabeth Björk 
Brämberg, Margaretha Asp och Marianne Lindblad Fridh för att jag fick 
dela doktorandtiden med er. Jag kommer att sakna våra diskussioner. 

Tack till Västra Götalandsregionen och Stiftelsen Föreningssparbanken 
Sjuhärad för ekonomiskt stöd. 

Tack familjen för att ni låtit mig vara i fred och ändå funnits till hands, 
speciellt när datorn bröt ihop och maten tog slut. 

 
Borås i april 2005 
Birgitta Wireklint Sundström 
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INLEDNING 
Ambulanssjukvård är vård som utförs, dels på den plats där patienten häm-
tas av ambulans, dels i ambulans. Det är vårdinsatser som för tankarna till 
akut sjuka eller skadade människors behov av hjälp. Blå ljus, tjutande sire-
ner och snabba medicinska insatser tillhör den traditionella bilden. Det är 
emellertid värt att uppmärksamma, att den uppfattningen om ambulans-
sjukvård bör nyanseras. Endast en mindre1 del av ambulansuppdragen kan 
i medicinskt hänseende betraktas som akuta sjukvårdsinsatser. 

I denna avhandling riktas uppmärksamheten mot de sjukvårdande insat-
ser med hjälp av ambulans som både gäller livshotande och inte livsho-
tande tillstånd. Framför allt betonas i föreliggande forskning den patient-
nära ambulanssjukvården. 

Det fenomen som fokuseras är vårdandet inom ambulanssjukvård, med 
särskilt fokus på bedömning av patienten. Det är en annan människas li-
dande som motiverar vårdandet (Eriksson, 1994, 2001), vilket förutsätter 
kunskap om patienten och förståelse för patientens behov. Utgångspunkten 
här, är att bedömning är ett viktigt och centralt inslag i ett sådant vårdande 
(Wiklund, 2003). Bedömning är en förutsättning för att vårdaren ska kunna 
ta beslut om åtgärder som innebär ett lindrat lidande. Bedömning är där-
med grunden för att en nödställd och vårdbehövande människa ska få ade-
kvat ambulanssjukvård. 

Avhandlingen fokuserar även hur denna bedömning kan läras, närmare 
bestämt hur studenter inom ambulanssjukvård kan förvärva kunskap om 
vårdandet med fokus på bedömning. Avsikten har varit att utveckla idéer 
till en didaktik som kan stödja lärandet av ett vårdvetenskapligt förhåll-
ningssätt i ambulanssjukvård, där bedömning utgör ett centralt inslag i vår-
dandet.  

Beskrivning av forskningsfältet 
Akutsjukvården utanför sjukhus har varit under stark framväxt under de 
senaste decennierna såväl nationellt som internationellt (Suserud, 1998; 
Kilner, 2004a). Denna utveckling, som främst är av medicinsk och tek-
nologisk natur, har gjort att ambulanssjukvården ändrat karaktär från att ha 
varit sjukhusets förlängda arm och en snabb transportservice till att bli en 
kvalificerad och självständig del av en akut vårdkedja2. Därför behövs det 
en integrering mellan de länkar som ska rädda liv och minska lidande, dvs. 
en samordnad kommunikation mellan larmcentral, sjukvårdsupplysning, 
––––––––– 
1 Utlarmade uppdrag som har högsta prioritet utgör 38 procent utav samtliga ärenden till larmcen-

tralen år 2004, dvs. prioritet 1, 2 och 3 sammantaget. Med ärende avses här ett samtal till larmcen-
tralen (SOS Alarm, 2005). Se vidare ”Ambulanssjukvård som vårdområde.” 

2 Akut omhändertagande i ett vårdkedjetänkande kan även inbegripa länkarna prevention och första 
hjälpen, vilket inkluderar egen vård och lättakutvård (Stockholms Medicinska Råd, 2002). 
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ambulanssjukvård samt mottagande enheter inom primär- och slutenvård   
(Langhelle, Lossius, Silfvast, Björnsson, Lippert, Ersson & Söreide, 2004). 
Den akuta vårdkedjans samverkan innebär bl.a. att ambulansverksamheten 
samarbetar med sjukhusens olika medicinska specialiteter för att tillämpa 
diagnostiska resurser och inhämta beslutsstöd (Region Skåne, 2004). 

I en pågående strukturutveckling av den totala hälso- och sjukvården 
ökar ambulanssjukvårdens betydelse för att patienter tidigt i vårdkedjan ska 
kunna transporteras till rätt vårdinrättning. Denna utveckling, som innebär 
en specialisering och därmed även en koncentration av akutsjukvården, kan 
leda till längre ambulanstransporter (Socialstyrelsen, 2004a). Därmed ökar 
kravet på att vårdarna i ambulans på ett professionellt sätt och utgående 
från den individuella patientens behov kan välja mellan närsjukvård, speci-
aliserad vård och högspecialiserad vård3. ”Det är viktigt att rätt bedömning 
av patientens tillstånd görs på hämtplatsen och att patienten transporteras 
till ett sjukhus med adekvata resurser”, menar Socialstyrelsen. Ambulans-
sjukvård kan därför betraktas vara en kombination av avancerad sjukvård 
på hämtplats och en specialiserad transport till optimal vårdnivå. 

Beskrivningen av forskningsfältet enligt ovan understryker behovet av 
forskning inom området (Socialstyrelsen, 2001; Stockholms Medicinska 
Råd, 2002). Vårdforskning är generellt sett efterfrågad inom ambulans-
sjukvård (Sjöström & Johansson, 2000). Bedömning är dessutom ett vård-
område som är speciellt utpekat (Melby, 2006; Kilner, 2004a). Kilner häv-
dar att verktyg saknas för den kliniska bedömningen: ”… people lacking in 
key attributes such as clinical judgement and limited in others, such as pa-
tient assessment” (s 374). Både Melby och Kilner riktar kritik mot att kun-
skapen om bedömning är eftersatt och åsyftar vårdarnas helhetsbild av am-
bulanspatientens situation. Det finns kritik av att bedömningen är alltför 
snäv och diagnosinriktad (Suserud & Bruce, 2003) samt att vårdarna i hu-
vudsak fokuserar den akuta händelsen. Speciellt anmärkningsvärt är, mot 
denna bakgrund, att vårdarna själva upplever att de gör en holistisk be-
dömning, menar Melby. 

Begreppsförtydliganden 
I föreliggande avhandling, som avser att beskriva vårdares bedömning ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv, används några begrepp, som är centrala i 
forskningsprocessen. Nedan förtydligas den innebörd som de aktuella be-
greppen tillskrivs i avhandlingen. 

Prehospital akutsjukvård är ett medicinskt omhändertagande, som utförs 
av hälso- och sjukvårdspersonal utanför4 sjukhus, av patient med akut 
––––––––– 
3 Tre sjukhusnivåer anges enligt följande: specialistsjukhus, akutsjukhus och regionsjukhus (Västra 

Götalandsregionen, 2004). 
4 Ambulanssjukvård betraktas som öppen vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till skill-

nad mot sluten vård. Sluten vård = hälso- och sjukvård som ges till patient inskriven vid vårdenhet. 
Öppen vård = annan hälso- och sjukvård än sluten vård och hemsjukvård. (Hämtat 2005-04-07 från 
http://www.sos.se/ .) 

http://www.sos.se/
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sjukdomstillstånd orsakat av skada eller sjukdom. Ett exempel5 på prehos-
pital akutsjukvård är ambulanssjukvården som således är ett verksamhets-
område inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2001). 

Ambulanssjukvård är även en form av vårdande som sammanfattnings-
vis handlar om undersökning, behandling, rådgivning och vårdande insat-
ser på hämtplats och/eller i ambulans. Begreppet betonar det patientnära 
sammanhanget. Vårdarbete används synonymt med ambulanssjukvård och 
innebär samtliga aktiviteter, som utförs för att återupprätta och befrämja 
patientens hälsa samt både behandla sjukdom och lindra lidande. 

För att ytterligare beskriva begrepp som används i den aktuella vårdkon-
texten, samt underlätta förståelsen av forskningen och dess resultat, ges i 
detta första kapitel en bakgrund till forskningen och en inblick i ambulans-
sjukvård som vårdområde. 

Ambulanssjukvård som vårdområde 
Internationellt ingår ambulanssjukvård i Emergency Medical Services 
(EMS) (Mistovich, Hafen & Karren, 2000). I Sverige är ambulanssjukvård 
ett vårdområde som organiseras under landsting6 respektive region i likhet 
med övrig hälso- och sjukvård. Ambulansuppdragen förmedlas via sam-
hällets nödnummer7 och genom en larmcentral8. Utmärkande för ambu-
lanssjukvårdens organisation och bemanning, både nationellt och internat-
ionellt, är att det finns stora lokala respektive regionala variationer (Wig-
gins, 2003; Socialstyrelsen, 2004a). Wiggins menar att ”the standard for 
each level of providers are set by state or county protocols and many vary 
among states” (s 360). 

Skillnaderna påtalas ofta som ett problem beträffande möjligheterna att 
kunna göra jämförelser för att utvärdera den prehospitala vårdkvaliteten 
(Johnson, Childress & Herron, 1993; Kilner, 2004b). Emellertid har en 
jämförelse gjorts mellan akutsjukvården i de nordiska länderna (Langhelle 
et al., 2004). Väsentliga skillnader9 påpekades som på olika sätt påverkar 
ambulanssjukvården i de olika länderna. Trots de beskrivna skillnaderna 

––––––––– 
5 Andra exempel på prehospital akutsjukvård är: 1. Akuta insatser utförda av primärvården. 2. Akut-

medicinsk bedömning, prioritering och rådgivning utförd av; larmfunktionen, hälso- och sjuk-
vårdsupplysning och akutmottagning. 3. Insatser av sjukvårdsgrupp (Socialstyrelsen, 2001). 

6 Ambulanssjukvårdens driftformer varierar, dvs. ingår i landstingens respektive regionernas egen 
drift, räddningstjänstens regi och privata entreprenörer. Även en blandning av olika driftformer fö-
rekommer inom samma landsting/region. 

7 Internationellt är nödnumret 991 och i Sverige 112. 
8 SOS Alarm är Sveriges larmcentral som bl.a. bedriver ambulansalarmering och dirigering på upp-

drag av Sveriges kommuner och landsting. Företaget SOS Alarm AB bildades 1973 och ägs av sta-
ten till 50 procent, Landstingsförbundet 25 procent och Förenade Kommunföretag AB 25 procent. 
Larmcentralen tar dagligen emot cirka 50 000 samtal i hela landet (SOS Alarm, 2005). 

9 Ett exempel på skillnader är att i Finland har kommunerna stor självständighet och individuellt an-
svar för såväl primär- som specialistsjukvård. Detta antas vara orsaken till att det finns stora brister 
i både den stödjande och reglerande lagstiftningen av finsk akutsjukvård (Langhelle et al., 2004). 
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menar författarna att likheterna10 mellan de nordiska ländernas ambulans-
sjukvård överväger. 

Den svenska ambulanssjukvårdens historia går tillbaka till 1880-talet då 
ambulanser dragna av hästar infördes i vissa städer. Dessa var ofta reserve-
rade för patienter med smittsamma sjukdomar. Den första bilburna ambu-
lansen förekom i Stockholm år 1910. Ambulansverksamheten kunde vid 
den tiden ha sin hemvist vid brandkåren, på sjukhuset eller hos taxi 
(Brandsjö, 1986; Ekström, 1986). Under 1950- och 1960-talen utvecklades 
ambulansverksamheten påtagligt. Ambulanserna blev större och mer välut-
rustade. Huvudinriktningen var att ombesörja en transport men det förekom 
även inslag av sjukvård som ställde krav på personalens kompetens. Dess-
förinnan hade den dåvarande sjuktransportorganisationen enbart inriktats 
på att hämta och transportera patienter. År 1964 fick landstingen ansvar för 
verksamheten och kraven på utbildning och utrustning skärptes (Suserud, 
1998). Ambulanssjukvård som vårdområde hade därmed grundlagts. 

Ambulanssjukvårdens utveckling har därefter mer och mer accentuerats, 
vilket är en förändringsprocess som under 2000-talet fortfarande betraktas 
vara i ett intensivt skede. Nya medicinska metoder har införts, för att allt 
mer likställa ambulanssjukvårdens säkerhet, beträffande diagnostik och be-
handling, med den vård som ges på sjukhus. De omfattande framstegen 
med avseende på bedömning, undersökning och behandling i ambulans-
sjukvård ska ses mot bakgrund av att vårdområdet, så sent som år 1982, 
upptogs i hälso- och sjukvårdens lagstiftning (Hälso- och sjukvårdslag, 
1982:763). 

Ambulanssjukvård är idag ett prehospitalt vårdområde som etablerat en 
allt tydligare roll inom svensk hälso- och sjukvård, och en integrering med 
hospital akutsjukvård har skett. Införandet av 12-kanaligt EKG och trom-
bolysbehandling är exempel på hur gränserna mellan diagnostik i ambu-
lanssjukvård och ”sjukhusdiagnostik” har suddats ut. Övrig medicinsktek-
nisk utrustning som utnyttjas i ambulanserna, förutom den sedvanliga för 
administrering av andningsoxygen, är bl.a. CPAP11, halvautomatisk defi-
brillator, capnograf12, pulsoximeter13 samt en ”färdig” blandning med lika 
delar lustgas och oxygen. 

Mobil övervakningsutrustning tillsammans med datoriserad journalfö-
ring, som också är under införande, underlättar kommunikationen mellan 
ambulans och sjukhus. Informationsöverföringen kan innebära att en hand-
––––––––– 
10Ett exempel på likheter är att den luftburna ambulanssjukvården både i Norge och i Sverige anses 

vara bristfälligt utbyggd. I Norge efterfrågas en ny reform för att återuppbygga en luftburen ambu-
lanssjukvård som täcker hela landet (Langhelle et al., 2004).  

11 CPAP, en förkortning av Continuos Positive Airway Pressure, är en speciell form av andningsstöd 
varvid man åstadkommer ett visst övertryck under spontanandning, bl.a. för behandling av lungö-
dem (Jacobson & Öberg, 2003). 

12 En capnograf analyserar den mängd koldioxid som finns i utandningsluften. Ger god uppfattning 
om patientens respiration (Jacobson & Öberg, 2003) 

13 En pulsoximeter mäter blodets syrgasmättnad. En sådan övervakning görs med hjälp av en sensor 
som placeras på patientens öronsnibb eller fingertopp. Sensorn består av två skänklar, varav den 
ena har två ljusdioder som registrerar hemoglobinets färg (Jacobson & Öberg, 2003).  
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dator i ambulansen tar emot information direkt från SOS-centralen samt att 
kontroll kan göras mot folkbokföringsregistret att vårdarna tagit emot rätt 
personuppgifter. Vårdarna inom ambulanssjukvård kan även registrera sin 
egen bedömning vilket innebär att patientjournalen skrivs på hämtplats och 
skickas elektroniskt14 till sjukhuset15. Fotodokumentation på skadeplats är 
ett annat exempel på hur ny teknik utnyttjas för att ge värdefull information 
till mottagande sjukhus (Jonsson & Suserud, 2005). Bilder från en olycks-
plats underlättar förståelsen för olyckans omfattning och därmed aktuella 
skador hos de drabbade. Sammantaget förbättras möjligheterna för akut-
mottagningens läkare att göra snabba och korrekta bedömningar av patien-
ters vårdbehov som underlag till diagnostiseringen. Den pågående föränd-
ringen inom ambulanssjukvård innebär främst framsteg inom två stora ut-
vecklingsområden, dels ett medicinskt och dels ett informations- och 
kommunikationstekniskt. Sammantaget betecknas dessa medicintekniska 
framsteg som en optimering av vårdområdets kvalitet och effektivitet 
(Stockholms Medicinska Råd, 2002). 

Ytterligare förändringar som stödjer ambulanssjukvårdens tekniska 
framväxt är införandet av satellitstyrd positioneringsteknik, s.k. GPS16. 
GPS anger var ambulanserna befinner sig i varje givet ögonblick med hjälp 
av navigationssatelliter. Larmoperatörerna kan på datorskärmar avläsa am-
bulansernas positioner med stöd av digitala läns- och stadsdelskartor. Sy-
stemet underlättar i första hand larmcentralernas möjligheter att kunna 
överblicka tillgång samt dirigering av ambulanser. 

Det är SOS-centralens operatörer som gör den första bedömningen – i 
den akuta vårdkedjan – av nödställda utifrån ”Svenskt index för akutmedi-
cinsk larmmottagning” (Svenska läkaresällskapet, 2001). Vidare graderas 
bedömningen utifrån angelägenhetsgrad, med andra ord utifrån ett medi-
cinskt prioriteringssystem som fastställts av Socialstyrelsen (2001)17. Där-
efter utlarmas ambulanspersonal via anrop på personsökare utefter den pri-
oritering som operatören har gjort. Kompletterande skiftlig information 
skickas till ambulansen via Mobitex18. För ytterligare information och för-
tydliganden kan vårdarna i ambulanssjukvården uppsöka larmcentralen via 
radio eller telefon. Efter att ha bedömt patienten på plats kan emellertid 
vårdarna ändra prioriteringen. 

Prioritet-1 (prio-1) definieras som ”mycket brådskande ambulansupp-
drag” och är ett uppdrag där ”patienten bedöms ha akuta livshotande sym-
––––––––– 
14 Hämtat 2005-04-07 från http//www.multicomsecurity.se/ . 
15 Krävs att mottagande enhet har ett elektroniskt journalsystem. 
16 GPS är förkortning av Global Positioning System (Socialstyrelsen, 2002). 
17 Källan till citaten i detta stycke är s 2 och s 4 i bilagan till Socialstyrelsen (2001). För att underlätta 

läsning preciseras inte sidangivelserna i texten., dock har ”patient” ersatts med ”patienten” i de olika 
citaten. Även detta i syfte att underlätta läsningen. 

18 Mobitex är ett radio- och datakommunikationssystem som kan överföra text, data och tal. Det är ett 
beprövat system med hög säkerhet och hög tillgänglighet. Mobitex har reservkraft och automatiskt 
kopplade reservvägar mellan alla noder i nätet, vilket inget annat publikt nät har. Nätet täcker över 90 
procent av Sveriges yta och 99, 5 procent av befolkningen. (Hämtat 2005-04-08 från 
http//www.multicomsecurity.se/ .) 
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tom”. Då utlarmas närmast tillgänglig ambulans och ambulanspersonalen 
bedömer behovet av att påkalla fri väg med blåljus och/eller siren. Priori-
tet-2 (prio-2) är ”brådskande ambulansuppdrag”, vilket innebär att ”patien-
ten bedöms ha akuta men ej livshotande symtom”. I det här fallet är det 
närmast tillgänglig ambulans, som tilldelas uppdraget. Prioritet-3 (prio-3) 
definieras, som ”ej brådskande ambulanstransport”, vilket innebär ett ”rim-
lig väntetid ej bedöms påverka patientens tillstånd”. Detta kan gälla patien-
ter som transporteras t.ex. mellan sjukvårdsinrättningar och hemmet men 
även patienter som hämtas i hemmet.  

Prioritet-4 (prio-4) (Socialstyrelsen, 2002) är en ”annan form av trans-
port eller hänvisning” (s 12). Patienten bedöms då inte ha behov av vård 
under transporten eller tillsyn av medicinskt utbildad personal. Priorite-
ringen kan t.ex. innebära en speciell bårtransport eller taxi. Vidare behöver 
inte prio-4 innebära någon form av transport över huvudtaget, utan kan 
istället resultera i att larmoperatören vägleder patienten till annan medi-
cinsk kompetens, t.ex. inom primärvården. 

Grundförutsättningen för vårdandet inom ambulanssjukvård är att vår-
darna söker upp sin patient på en hämtplats, vilket innebär ”en plats där pa-
tienten väntar” (Socialstyrelsen, 2001). Det kan gälla ett bostadsområde el-
ler en offentlig plats och inomhus likväl som utomhus. Patientens vårdbe-
hov måste säkerställas varhelst omhändertagandet sker. Geografisk struktur 
och befolkningsfördelning är faktorer som skapar mycket varierande trans-
portavstånd. Det finns även områden som inte kan nås med vägburna am-
bulanstransporter, vilket skapar behov av att förstärka ambulanssjukvår-
dens verksamhetsområde med olika möjligheter att transportera patienten 
till farbar väg. Dessutom kan ambulanssjukvården förstärkas kvalitativt 
med spetsfunktioner, t.ex. sjukvårdsgrupp19, jourhavande ambulansbefäl20, 
akutbil och helikopter med läkare och/eller sjuksköterska. Vidare är den 
yttre miljön, såsom väder och vind, faktorer som inte går att påverka, även 
om målet är att minimera den omgivande miljöns negativa effekter på vår-
dandet av patienten. Variationer i klimatet ställer därför specifika krav på 
ambulansorganisation, fordon och vårdare (Socialstyrelsen, 2003). 

På den prehospitala vårdarenan möts olika discipliners företrädare, och 
samverkan är nödvändig för att en sjuk eller skadad människa ska kunna få 
hjälp. Patienttransport beskrivs som en multidisciplinär angelägenhet där 
sjuksköterskor har en viktig roll, speciellt mot bakgrund av att de är under-
representerade i de flesta transportteam, t.ex. inom den luftburna ambu-
lanssjukvården (Bagley Thompson & Erler, 1996).  

Vårdarna inom ambulanssjukvård samarbetar i första hand med larmcen-
tralen, polisen och räddningstjänsten, samt ibland även med sjöräddningen. 
Samarbetet med kommunal räddningstjänst sker dagligen, t.ex. i samband 
––––––––– 
19 Sjukvårdsgrupp eller motsvarande kan utgå från vårdcentral eller sjukhus och består vanligtvis av di-

striktsläkare eller anestesiläkare och/eller sjuksköterska och/eller undersköterska.  
20 Jourhavande ambulansbefäl kan vara en resursförstärkning för att transportera sjukvårdsgrupp eller 

motsvarande till skadeplats. Undantagsvis kan denna funktion även bistå i ambulanssjukvårdens 
vårdarbete. 
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med bilolyckor. Ett annat sådant samarbete är mest påtagligt i glesbygd, 
och innebär konkret att räddningstjänstens personal larmas vid vissa ambu-
lansuppdrag, pga. att den beräknade tiden21 från larm till hämtplats blir 
längre än den tid som är beskriven i kvalitetsmålen för ambulansverksam-
heten (Socialstyrelsen, 2003). En sådan samverkan avser i första hand ett 
snabbare första omhändertagande vid akuta sjukdomsfall. Räddningstjäns-
tens personal kan även användas för speciellt utvalda 112-samtal, då opera-
tören inte fullt ut kan bedöma vilken insats som är mest adekvat (Key, 
Pepe, Persse & Calderon, 2003). Vinsten är att patienten i väntan på avan-
cerad sjukvård erbjuds basala vårdåtgärder som även inkluderar viss sjuk-
vårdande behandling. Det motsvarar de uppdrag som i Sverige betecknas 
som ”i väntan på ambulans” (IVPA). IVPA innebär att räddningstjänstens 
personal, förutom första hjälpen-insatser, även kan ge behandling i form av 
syrgas och defibrillering efter att ha erhållit delegering av läkare (Social-
styrelsen, 2003). 

Mot bakgrund av de ovan beskrivna samverkansparterna menar även 
Melby (2002) att det är nödvändigt att mellanprofessionella relationer ut-
vecklas i den prehospitala vården. Vårdarbetet karaktäriseras som tekniskt, 
kommunikativt och ledningsmässigt (Region Skåne, 2004) och ambulans-
sjukvård beskrivs som ett nätverk av sjukvård, där olika vårdenheter kan 
ingå. Kommunikationen som avses kan bl.a. vara en samverkan med kom-
munens socialtjänst, boendeformer och dagverksamheter, samt med olika 
vårdinrättningar inom kommun, primärvård och länssjukvård. Ansvaret för 
det patientnära vårdandet har dock vårdarna inom ambulanssjukvård, vilka 
enligt lag (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 
(1998:513)) är hälso- och sjukvårdspersonal, dvs. ambulanssjuksköterskor 
och ambulanssjukvårdare (se vidare ”Ambulanssjukvårdens kompetens-
områden”).  

Att ambulanssjukvårdens vårdområde förknippas med en stressad ar-
betsmiljö är föremål för svensk forskning. Jonsson, Segesten och Mattsson 
(2003) påvisar att två tredjedelar av vårdarna varit med om en traumatisk 
händelse, och av dessa visar över 15 procent symtom på posttraumatisk 
stress (PTSD)22. Det har även påvisats vilka bakomliggande faktorer som 
finns för utvecklingen av PTSD, dvs. vad som kan upplevas vara s.k. stres-
sorer för vårdarna inom ambulanssjukvård. Dessa är i huvudsak att vårdar-
na identifierar sig med de drabbade och att det är omöjligt att förbereda sig 
på oförutsedda och meningslösa händelser (Jonsson & Segesten, 2003). 
Enligt dessa forskare har situationer där barn är inblandade allra störst på-
verkan på vårdarna. 

––––––––– 
21 Tiden från larm till ambulansen ankommer till hämtplatsen, dvs. patientens väntetid, utgör ett fast-

ställt mål inom vissa landsting och regioner. Det är i första hand vid prio-1 uppdrag som mål finns 
fastställda. Den uppsatta väntetiden varierar mellan 10-20 minuter och målet är att 80-90 procent av 
patienterna ska nås inom denna tid (Socialstyrelsen, 2004a). Enligt Socialstyrelsens uppgifter finns 
det sådana mål inom 18 lansting/regioner och samtliga uppger att målen uppfylls helt eller delvis. 

22 PTSD är en förkortning av Post Traumatic Stress Disorder (Jonsson, 2004). 
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Lewander och Sundhall (2002) har studerat ambulanssjukvård ur ett ge-
nusperspektiv och jämför ambulansstationer med jämn könsfördelning med 
stationer som domineras av manliga vårdare. Skillnader har kunnat påvisas. 
Det mest framträdande och negativa är, enligt Lewander och Sundhall, den 
allmänna inställningen till kvinnlig personal, samt bemötandet av nyan-
ställda kvinnliga sjuksköterskor vid stationer med mansdominans. Sjukskö-
terskor, som inte har någon tidigare ambulanserfarenhet, menar att de blir 
testade av sina manliga och mer erfarna kollegor. De kvinnliga sjukskö-
terskorna förhåller sig till situationen, i likhet med de manliga sjuksköters-
korna, genom att inta en s.k. ”låg profil” (s 27) eller att ”inte sticka ut ha-
kan” (s 27). Beträffande hur vårdarna upplever samarbete finns det inga 
påvisade skillnader mellan stationer med jämn könsfördelning respektive 
stationer med mansdominans. Dock menar Lewander och Sundhall att det 
finns en tendens till att vårdarna på stationer med jämn könsfördelning fo-
kuserar vården tydligare än de som arbetar på stationer med en mansdomi-
nerad vårdargrupp. Med detta avses, att det då är en självklarhet, att det är 
sjuksköterskor som tar hand om patienten i vårdhytten23. 

Ambulanssjukvårdens kompetensområden 
Internationellt sett finns det två huvudsakliga kompetensområden inom 
ambulanssjukvård, närmare bestämt ”basic life support” (BLS)24 och ”ad-
vanced life support” (ALS)25 (Zaro, 1993). Vårdarnas medicinska kun-
skaper och läkemedelshantering framhålls som viktiga faktorer för kompe-
tenserna. Internationellt sett är det huvudsakligen paramedicinsk personal 
som axlar ansvaret men i Sverige krävs det även legitimerad personal för 
en optimalt fungerande ambulanssjukvård26. Kompetens framhålls av Soci-
alstyrelsen (2004a) som en av hörnstenarna i utvecklingen av svensk ambu-
lanssjukvård. 

”Emergency medical technician” (EMT) utgör det internationella sam-
lingsbegreppet för vårdarna inom prehospital akutsjukvård (Zaro, 1993). 
Kompetensområdet innebär en betoning på teknisk skicklighet och olika 
åtgärder vid livshotande tillstånd. Inom detta kompetensområde finns i 

––––––––– 
23 Ett annat uttryck för den bakre delen av ambulansen är sjukhytt. 
24 BLS representerar ett kompetensområde som är inriktat på första hjälpen-insatser med hjärtlung-

räddning och åtgärderna ska vidtas fram tills att personal med ALS-kompetens finns tillgänglig 
(Zaro, 1993). 

25 ALS är ett kompetensområde som innefattar hantering av intravenös kanyl, läkemedel, EKG, defi-
brillering och intubation (Zaro, 1993). 

26 Socialstyrelsen kartlägger, allt sedan 1997, utvecklingen inom svensk ambulanssjukvård beträf-
fande organisation, verksamhet, tillgänglighet, kompetens- och kvalitetsutveckling. Kartläggningen 
genomförs främst mot bakgrund av att läkemedelshantering av icke legitimerad personal inte är till-
låten från och med oktober 2005 (SOSFS 1999:17). Detta medför att delegering av medicinska ar-
betsuppgifter endast får ske undantagsvis och ej för att underlåta långsiktliga åtgärder för kompe-
tenshöjning. 
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huvudsak tre EMT-nivåer27 (Zaro), och bland dessa görs oftast en åtskill-
nad mellan ”paramedics”28 och ”technicians” (Kilner, 2004b)29. Dessu-
tom finns en grupp som betecknas som volontärer och har kompetens 
som ”första hjälpare”30 (Wiggins, 2003). Det diskuteras att det finns för 
många31 kompetensnivåer inom EMS och att ”… only training to the pa-
ramedic level was identified as being an independent …” (Johnson & 
Maggiore, 1993, s 139).  

I föreliggande avhandling benämns samtliga nämnda kompetensnivåer 
inom internationell ambulanssjukvård ”paramedics”. Vidare jämställs ”pa-
ramedics” med ambulanssjukvårdarnas kompetensområde i Sverige. 

Inom svensk32 ambulanssjukvård finns i huvudsak två kompetensområ-
den förutom ambulansöverläkarna, som har det övergripande medicinska 
ansvaret för ambulanssjukvård. Ett kompetensområde representeras av le-
gitimerade sjuksköterskor och det andra av ambulanssjukvårdare. Även 
inom grupperna finns olika kompetensnivåer. Grundutbildade sjuksköters-
kor33 har inte någon specialistutbildning som är anpassad för ambulans-
sjukvård. De utgör tillsammans med specialistutbildade sjuksköterskor 
gruppen ”legitimerade vårdare” som år 2003 totalt för hela landet motsva-
rade 43 procent av vårdarna inom ambulanssjukvård. Resten utgörs således 
av vårdare utan legitimation. 

Sjuksköterskors yrkesutövning inom ambulanssjukvård utgör ett speci-
alområde, som innebär att det ställs krav på specialisering utöver ett gene-
rellt kunnande (SOSFS 1997:18). Specialiseringen ska leda till en förmåga 
till omhändertagande och behandling under starkt varierande och ibland 
påtagligt ogynnsamma betingelser, menar Socialstyrelsen. Den kompetens 
som avses motsvaras av en specialistutbildning inom akutsjukvård med in-

––––––––– 
27 Första nivån är EMT-I och motsvarar kompetens i BLS, Andra nivån är EMT-II och motsvarar 

EMT-I som dessutom har fått omfattande träning i ALS. Tredje nivån är EMT-”paramedic” som 
motsvarar kompetens i ALS dvs. mer certifierade kunskaper och skicklighet än EMT-II. EMT-
”paramedics” har dessutom mer omfattande farmakologiska kunskaper än EMT-II. I USA finns det 
även legitimerade sjuksköterskor som kan jämföras med EMT-”paramedics”, emellertid i liten om-
fattning enligt (Zaro, 1993). ”Techinicians” utbildas för att köra ambulansen och att serva ”parame-
dics” i kritiska situationer menar (Kilner, 2004a, 2004b). 

28 Ett exempel på utbildningen till ”paramedics” är 240 timmar (sex veckor) teori och 160 timmar 
(fyra veckor) sjukhuspraktik enligt Institute of Health and Care Devolopment paramedic pro-
gramme (Kilner, 2004b). 

29 Ett exempel på utbildning till ”technicians” är sex veckor praktisk träning och tre veckor övnings-
körning enligt Institute of Health and Care Devolopment ambulance technician programme. Utbild-
ningen för ”technician” avslutas med 12 månaders klinisk tjänstgöring i operativt arbete (Kilner, 
2004b). 

30 ”Första hjälpare” är tränad i att använda automatisk defibrillator, administrera syrgas, använda 
halskrage och ta blodtryck (Wiggins, 2003). 

31 Wiggins (2003) menar att de olika kompetensnivåerna är förvillande för allmänheten. Allmänheten 
vet inte vilken vård de kan förvänta sig, vilket kan leda till att ”paramedics” i onödan. blir stämda 
inför domstol. 

32 Suserud (1998) har beskrivit kompetensområden inom svensk ambulanssjukvård speciellt med fo-
kus på sjuksköterskornas roll. 

33 Grundutbildade sjuksköterskor har en sjuksköterskeutbildning omfattande 120 högskolepoäng. 
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riktning mot ambulanssjukvård34 (Utbildningsplan, 1999)35. När det gäller 
specialistutbildade sjuksköterskor bör man se det så att den specialistutbil-
dade sjuksköterskan har högre medicinsk- och omvårdnadskompetens 
inom sin specialitet jämfört med andra specialistutbildade och allmänutbil-
dade sjuksköterskor. Specialistutbildningen leder till rätten att ansöka om 
specialistsjuksköterskeexamen vid lärosätet där sjuksköterskan gått sin ut-
bildning och att hos socialstyrelsen ansöka om att kalla sig specialistsjuk-
sköterska (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 
(1998:513) ; Högskoleförordningen, (1993:100))36. Andra specialistutbild-
ningar, relevanta inom vårdområdet, är specialistutbildningar inom aneste-
sisjukvård och intensivvård. En sjuksköterska inom ambulanssjukvård som 
benämns ”ambulanssjuksköterska”37 kan ha olika specialistutbildningar 
och även vara en grundutbildad sjuksköterska. 

De svenska ambulanssjukvårdarna har undersköterskekompetens38 med 
påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård, vilket enligt Socialstyrel-
sen (SOSFS 1997:18) är en tillräcklig nivå för vårdarbete av allmän om-
vårdnadskaraktär. Ambulanssjukvårdarna utgör för övrigt den yrkesgrupp 
som funnits längst tid inom ambulanssjukvården, och sedan början av 
1980-talet39 även haft en anpassad utbildning efter uppsatt kompetensnivå. 
Yrkesgruppen ambulanssjukvårdare har kunnat vårda med stöd i personliga 
delegeringar som anpassats till det medicinska behovet inom ambulans-
sjukvård (SOSFS 1999:17)40, att jämföra med ”paramedics”41. I Sverige 
diskuteras att en yrkeshögskoleutbildning som kräver högskolebehörighet 
kan vara ett alternativ för ambulanssjukvårdare (Utbildningsplan, 2005). 

Holland och Sverige är exempel på länder som har utvecklat den bil-
burna ambulanssjukvården med legitimerad personal och sjuksköterske-
kompetens. Utbildningssystemet i Holland utmärks av att vara reglerat och 
samordnat, speciellt i jämförelse med USA, och bygger på två typer av nat-
ionella protokoll, ett för sjuksköterskor och ett för ”paramedics” (te 
Braake, Gruijters & Huizing, 2001; Hartman, Lichtveld, de Vries & 
Wolde, 2003). Till det holländska systemet hör också årliga tester, både te-
oretiska och praktiska (Nederlands Ambulance Instituut/SOSA, 2000). I 

––––––––– 
34 Åren 2005–2006 finns specialistutbildningen på följande högskolor/universitet: Borås, Halmstad, 

Kalmar, Karlstad, Karolinska Institutet, Luleå, Lund, Mittuniversitet, Växjö och Umeå.  
35 Specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård är en högskoleut-

bildning omfattande 40 poäng.  
36 ”Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård” är en skyddad 

specialistbeteckning. 
37 ”Ambulanssjuksköterska” är inte en skyddad specialistbeteckning. 
38 Inom gruppen ambulanssjukvårdare finns även ett mindre antal vårdare med enbart ambulansut-

bildning motsvarande 7 eller 20 veckor (Socialstyrelsen, 2003). 
39 Påbyggnadsutbildning för ambulanssjukvård inom kommunal vuxenutbildning är en eftergymnasi-

al utbildning och fastställd av Skolverket, omfattande 800 timmar. Den motsvarar yrkeskraven för 
ambulanssjukvårdare (SKOLFS 2001:30). 

40 Upphör att gälla september 2005. 
41 I Storbritannien introducerades utbildningssystem för ”paramedics” i mitten av 1980-talet (Kilner, 

2004a). 
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USA och Norge finns inte motsvarande utveckling, men däremot finns 
sjuksköterskor inom luftburen ambulanssjukvård (Melby, 2002). I ameri-
kansk ambulanssjukvård finns det även sjuksköterskor som blivit godkända 
att utöva ALS eller att handleda ”paramedics” enligt lokala riktlinjer. 
Dessa sjuksköterskor benämns ”mobile intensive care nurses” (Zaro, 
1993). 

”Emergency medicine” utgör den medicinska specialistkompetensen42 
för läkare inom internationell ambulanssjukvård. I Norden är ambulansö-
verläkarna oftast specialistutbildade inom anestesiologi och intensivvård 
(Langhelle et al., 2004). Det är endast Island som har en registrerad specia-
listutbildning för läkare i akutmedicin. Därför menar Langhelle et al. att 
behovet av specialistutbildade läkare för prehospital akutsjukvård är stort. 
Dessutom efterfrågas riktlinjer som baseras på medicinsk evidens för be-
handling inom akutsjukvård.  

Vanligen finns dock inte läkarna med i den kliniska vården av patienter-
na43, med undantag av luftburen ambulanssjukvård. Däremot finns det möj-
ligheter för vårdarna inom ambulanssjukvård att få personligt beslutstöd44 
per telefon av läkare eller sjuksköterskor45, och i framtiden företrädesvis 
med hjälp av telemedicinsk teknik. Inom SOS Alarms verksamhet finns det 
läkare som är stationerade på vissa större larmcentraler46.  

Den internationella litteraturen domineras av kompetensfrågor, närmare 
bestämt vilka befogenheter som ”paramedics” har och hur de olika kompe-
tenserna kan utökas (Johnson & Maggiore, 1993; Dunne, Compton, Welch, 
Zalenski & F., 2003; Cone, Benson, Schmidt & Mann, 2004). Det argu-
menteras för att vårdarnas beslutsförmåga i viktiga vårdfrågor bör härledas 
till behandlingsanvisningarna, s.k. ”protocols” eller ”guidelines”. Förslag 
framläggs om att utöka riktlinjerna beträffande läkemedelshantering, dvs. 
att ge befogenhet till ytterligare medicinska åtgärder (Johnson & Maggiore, 
1993). Ett sådant exempel gäller HLR47 i samband med hjärtstillestånd. 
Johnson och Maggiore fortsätter: ”Emergency medical technician training, 
protocols, and do not resuscitate program may need to be expanded to give 
––––––––– 
42 I en arbetsmodell för läkares specialiseringstjänstgöring redovisas fem specialistområden enligt föl-

jande; allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, psykiatri och klinisk kemi (Socialstyrelsen, 2004b). 
Det diskuteras att ”akutsjukvård” kan bli en specialitet som eventuellt kan kopplas till någon av 
basspecialiteterna kirurgi, invärtesmedicin eller allmänmedicin (Pramsten, 2002).  

43 Då läkare deltar i räddningsarbeten och bedömer de skadade leder det till en signifikant minskning 
av ambulanstransporter och därmed en minskad belastning på akutmottagningarna (Grange, Bau-
mann & Vaezazizi, 2003). 

44 En organisation med stationära läkare, som kan ge beslutsstöd inom ambulanssjukvård är under 
utveckling i Sverige, vilket fortskrider med olika hastighet inom landets regioner. Inom Region 
Skåne ska det finnas ett sådant regionalt läkarstöd under hela dygnet från och med år 2005 (Region 
Skåne, 2004). 

45 ”Emergency room nurses” har en speciell funktion s.k. ”paramedic-calls for emergency field or-
ders” som bl.a. innebär att ge beslutstöd till ”paramedics” (Mellinger, 1992). 

46 Danmark saknar nationella riktlinjer och medicinsk ledning av larmfunktionen. Det är inte möjligt 
för de danska ambulanssjukvårdarna att per telefon få medicinskt beslutsstöd av läkare (Langhelle 
et al., 2004). 

47 HLR är en förkortning av Hjärt-Lung Räddning (Svenska läkaresällskapet, 2001). 
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further guidance to prehospital personell when making difficult resuscita-
tion decisions” (s 139). Utökade behandlingsanvisningar och guidelines 
kan oftast relateras till utbildningsinsatser som framför allt inriktas på prak-
tisk färdighetsträning s.k. ”skills”. 

Följaktligen framkommer det en diskussion beträffande att öka ”para-
medics” befogenheter inom prehospital akutsjukvård både på BLS- och 
ALS-nivå. Ett förslag gäller en utökning av behandlingsanvisningarna för 
EMT med BLS-kompetens för att utöka deras möjligheter till att kunna be-
stämma när en avancerad prehospital akutsjukvård inte är nödvändig, dvs. 
att avgöra när patientens behov inte kräver ALS. Med en sådan kompetens 
finns det förhoppningar om att BLS-vårdare även ska kunna återkalla en 
ambulans med vårdare som har ALS-kompetens (Cone & Wydro, 2001)48. 
Dessutom betraktas det som ett problem att ”paramedics” inte tillförlitligt 
kan ta ansvar för vilka patienter som kan vårdas i hemmen och följaktligen 
inte behöver vård på sjukhus (Hauswald, 200249; Silvestri, Steven, 
Rothrock, Kennedy, Ladde, Bryant & Pagane, 200250). Även detta problem 
bör kunna regleras i ”triage51-guidelines”, argumenterar Dunne et al. 
(2003), i syfte att utveckla vårdarnas förmåga att bedöma huruvida patien-
ter har ett reellt medicinskt vårdbehov.  

Cone et al. (2004) diskuterar två olika sätt som kan vara vägledande för 
att bedöma om patienter behöver sjukhusvård eller om det finns alternativa 
vårdåtgärder. Dels menar forskarna att ”triage-guidelines” bör grundas i 
medicinska kriterier, dvs. vitala tecken, patientens huvudsakliga besvär och 
fysiska undersökningar. Vidare diskuteras att även resultatet av vårdinsat-
serna behöver utvärderas för att synliggöra vinsterna av ambulanssjukvår-
den. En viktig aspekt som nämns är att relatera ambulansjukvårdens insat-
ser till kostnader för intagning på sjukhus. 

Yrkesutövandet inom ambulanssjukvård grundas i ett omfattande kom-
petensområde (Sjöström & Johansson, 2000). Exempel på specifika kun-
skaper och färdigheter är förmågan att kunna framföra tungt fordon, kart-
läsning eller att kunna lyfta och förflytta patienter på bår eller med annat 
hjälpmedel. Ytterligare sådana exempel gäller användandet av kommuni-
kationsutrustning t.ex. radiokommunikation. Ledningsfunktionen är således 
en central arbetsuppgift inom all ambulanssjukvård och ledningsansvaret 
har dessutom en speciell karaktär på skade- och katastrofplatser. På ett 
skadeområde är ambulanssjukvårdens första uppgift att etablera ledning i 

––––––––– 
48 Denna studie är utförd i New Haven USA. Här och fortsättningsvis i detta kapitel redovisar jag var 

forskningen är genomförd pga. de stora variationer som finns beträffande kompetensområden. 
49 New Mexico USA 
50 Florida USA 
51 ”Triage” som betyder ”att sortera” kommer från franska språket och ursprungligen från Napoleons 

kirurger som på slagfälten utvecklade ett system för att sortera och bedöma skadade soldater. På 
motsvarande sätt arbetade Florens Nightingale nattetid med sin berömda lampa för att erbjuda vård 
till de sårade under Krimkriget. ”Triage” är en bedömningsmodell som innehåller momenten sorte-
ring och prioritering och syftar till att ”sort out those in need of emergency services first” (Semonin 
Holleran, 1996, s 352) 
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form av två ledningsfunktioner, dvs. sjukvårdsledare och medicinskt ansva-
rig (Socialstyrelsen, 2004c; Örtenwall, 2004). Det är den första ambulansen 
på plats som funktionellt sett utgör ett ledningsfordon och även samlings-
plats för ankommande ambulanser. 

Kompetensområden inom ambulanssjukvård för vårdarna liksom läkarna 
är under utveckling, och den samlade kompetensnivån förväntas stiga. Bil-
littier, Lerner och Moscati (1998) argumenterar för att ”inclusion of triage, 
transportation, and destination decision making should be considered in fu-
ture EMS provider education curriculums” (s 103)52. Samtidigt som utö-
kade ”protocols” föreslås diskuteras att ambulanssjukvård i framtiden kan 
utövas av både ”graduate paramedics” och av ”nurse practitioners”53 
(Walsh & Little, 2001)54. ”Emergency care practitioners” är ett exempel på 
att vårdare inom ambulanssjukvård även bör ha en bredare kompetens än 
vad som i allmänhet krävs inom EMS (Conaill, 2005). En sådan ökad 
kompetens kan bidra till att en tredjedel av patienterna som ringt larmcen-
tralen och bett om akut hjälp inte behöver transporteras till akutmottagning, 
menar Walsh och Little.  

Den mest påtagliga förändringen i Sverige representeras av att ambu-
lanssjukvårdare utbildas till legitimerade sjuksköterskor, men även av att 
allt fler sjuksköterskor specialistutbildas inom akutsjukvård med inriktning 
mot ambulanssjukvård. Föreliggande avhandling avser att möta behovet av 
vårdvetenskaplig kunskap i denna kompetensutveckling. 

Ambulanssjukvård är följaktligen exempel på ett vårdområde där kun-
skaper med mycket skiftande karaktär tillämpas i det professionella vår-
dandet. Kunskaper i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, informations- 
och kommunikationsteknik, ergonomi och en rad andra områden komplet-
terar varandra och vävs samman i vårdåtgärderna, utan att vårdarna nöd-
vändigtvis tänker på vilken specifik kunskap som för tillfället är mest fram-
trädande. Mot bakgrund av genomgången av litteratur som belyser ambu-
lanssjukvård som vårdområde menar jag, att ett kompetensområde inom 
ambulanssjukvård som behöver utvecklas är bedömning av patienten, spe-
ciellt med avseende på att kunna anpassa vårdnivån efter patientens indivi-
duella behov. 

––––––––– 
52 New York USA 
53 ”Nurse practitioners” är sjuksköterskor med specifik behörighet inom väl avgränsade områden, 

vård liksom medicinsk behandling. 
54 London Storbritannien 
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Avhandlingens vårdvetenskapliga perspektiv 
I denna avhandling studeras bedömning av patienten ur ett vårdvetenskap-
ligt perspektiv, utgående från synen på vårdvetenskap som en autonom och 
självständig vetenskap med en egen teorikärna, dvs. ett bestämt grundmo-
tiv och ett eget meningssammanhang. Detta är speciellt viktigt att betona i 
forskning inom ambulanssjukvård, som utmärks av att vara ett akutmedi-
cinskt vårdområde. Jag ställer därför mina frågor utifrån ett intresse av att 
utveckla kunskap i vårdandet, som på en övergripande nivå syftar till att 
utveckla det patientnära vårdandet, där patientens situation beaktas. Det yt-
tersta syftet med vårdvetenskaplig forskning är att skapa kunskap som kan 
utveckla och förbättra vårdandet utgående från grundmotivet att lindra pa-
tienters lidande och genom vårdandet öka välbefinnandet för människan i 
olika livssituationer. Vidare genomförs föreliggande forskning med synen 
på att vårdandets meningssammanhang är ett mellanmänskligt möte. Vår-
dandet är således att förstå som en vårdgemenskap som har sitt ursprung i 
vårdandets ethos, vars kärna är det etiska (Eriksson, 1992, 1994, 2001; 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003) 
(Se vidare ”Bedömning är att vårda”). 

En utgångspunkt för forskningen har varit att det i ambulanssjukvård 
behövs, liksom i allt vårdande, ett vårdteoretiskt perspektiv att förhålla sig 
till. En sådan vårdteoretisk modell är den generella strukturen för vårdve-
tenskap enligt Dahlberg et al. (2003), där modellen beskriver det etiskt be-
tonade patientperspektivet med begreppen livsvärld, lidande/välbefin-
nande, vårdrelation och subjektiv kropp. Livsvärldsperspektivet innebär att 
patienters (och vårdares och närståendes) sätt att uppfatta sin situation i 
vårdandet beaktas. Centralt för livsvärlden är att den är ”oupplösligt för-
bunden med ett subjekt, nämligen det subjekt som erfar den, lever och 
handlar i den” (Bengtsson, 1998, s 19). Livsvärldsperspektivet ställer krav 
på vårdarnas förmåga till ”närvaro” i mötet med öppenhet och följsamhet, 
dvs. att kunna förstå hur patienten erfar situationen. Benner (2000) hävdar 
att det krävs både kunskap och vilja ”to meet patients and families in their 
own lifeworlds” (s 101). 

I livsvärldsperspektivet inbegrips ett vårdande förhållningssätt, som inte 
polariserar medicinsk kunskap mot vårdvetenskaplig kunskap. ”Istället dis-
kuteras den medicinska kunskapen ur patientens perspektiv”, menar Ny-
ström (2003, s 33). Följaktligen är det patientens upplevelse som är vägle-
dande för vårdandet, oberoende av om det finns objektiva fynd som kan 
mätas eller på annat sätt underbygger och bekräftar sjukdom eller skada. 
Med patientperspektivet är det tilltron till patienten och patientens upp-
levda problem som utgör vårdarens ledstjärna. Vårdaren har en strävan att 
hjälpa patienten till att kunna uppleva ett välbefinnande, trots de negativa 
omständigheter som t.ex. ambulanssjukvård kan förknippas med. 

Begreppet ”subjektiv kropp” innebär att vårdarna förhåller sig till patien-
tens kropp som subjektiv och levd, vilket således är att beakta hur patien-
tens hälsosituation påverkas av både vårdandet och hela livssituationen. Då 
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kroppen förändras, förändras även tillgången till världen, enligt Merleau-
Ponty (2000), som beskriver livsvärlden som ett samspel mellan den inre 
och yttre tillvaron. Att människan har tillgång till världen genom sin kropp 
innebär att människans hälsa, lidande och välbefinnande påverkas både av 
små och stora förändringar. Med stöd av begreppet subjektiv kropp (Dahl-
berg et al., 2003) inser vårdaren att även mindre dramatiska sjukdomar och 
skador stör patientens tillgång till livet. Inte minst i samband med akut 
ohälsa är det viktigt att beakta att patientens livssituation plötsligt kan ha 
förändrats.  

Vårdvetenskapens ontologi med ett etiskt patientperspektiv innebär att 
vilja den andra människan väl (Dahlberg et al., 2003). Vårdandet är att för-
stå som något i grunden naturligt och ursprungligt. Ett patientperspektiv 
anger en hållning och en värdegrund som kännetecknas av att vara reflekte-
rande, och skiljer sig från det vårdande som innebär en ”naturlig hållning”, 
där vårdandet är oreflekterat, med ett stort inflytande från vårdarens per-
sonliga erfarenheter. 

Erfarenhet och kunskap 
Vårdare i allmänhet är genom sina erfarenheter bärare av en inbäddad55 
kunskap som ofta inte är helt lätt att fånga och explicitgöra. Det är en vik-
tig uppgift för vårdforskningen att försöka synliggöra denna erfarenhet56 i 
syfte att problematisera den och utveckla vårdandet. Ekebergh (2001) och 
Carlsson (2004) har båda bidragit till en ökad förståelse för vad erfaren-
hetskunskap57 innebär i vårdarbetet, och begreppet kroppsbunden kunskap 
har särskilt belysts av Carlsson i en analys av det våldsamma mötet. I före-
liggande avhandling används begreppen erfarenhetskunskap och erfaren-
hetsbaserad kunskap som synonyma begrepp i sammanhanget, eftersom 
forskningen belyser erfarenhetens betydelse för kunskapsutveckling inom 
ambulanssjukvård. 

––––––––– 
55 Inbäddad kunskap beskrivs inom fenomenologisk filosofi som att erfarenheten är ”levd” och inte 

intellektuellt konstruerad, istället förstås den som förkroppsligad (Merleau-Ponty, 1998). I denna 
avhandling görs därför ingen åtskillnad mellan kunskap och erfarenhet. 

56 Erfarenhet och kompetens är i viss mån synonyma begrepp. Båda betyder ”skicklighet”, ”know-
how” och ”sakkunskap” (Strömberg, 2002). Kompetens är ett centralt begrepp inom disciplinen 
vårdpedagogik, vård- och omsorgssektorn och inom utbildningssektorn (Pilhammar Andersson, 
1998). Därför är det viktigt att forska på kompetens för att det ska ske en utveckling inom nämnda 
områden. I denna avhandling som avser att bidra till att utveckla ambulanssjukvårdens vårdarbete 
görs ingen åtskillnad mellan kompetens och erfarenhet. 

57 Fler begrepp för erfarenhetskunskap är ”tyst kunskap”, ”implicit kunskap”, ”kunskap i handling”, 
”personlig kunskap”, ”praktisk kunskap”, ”praktikerkunskap”, ”kunskap som process”, ”moralisk 
kunskap”, ”estetisk kunskap”, ”förhållningssätt”, ”redskap” och ”kompetens” (Rolf, 1995; Molan-
der, 1998). 
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Vad är erfarenhetskunskap? 
Erfarenhetskunskap är ett praktikerkunnande58 som kan förstås som oarti-
kulerat, kroppsligt och tyst. Denna kunskap betecknas således ofta som 
”praktisk” (Friberg, 2001; Gedda, 2001) eller ”klinisk” (Malterud, 2001)59 
och utövas utan att den för den skull problematiseras eller ens beaktas som 
kunskap. Malterud menar att erfarenhetskunskap snarare kan beskrivs som 
en tolkande aktivitet, dvs. kunskapen kan vara en interaktion av kommuni-
kation, tankar och erfarenheter. Den erfarenhet som här åsyftas och därmed 
ligger till grund för kunskapen kan härledas till Husserls idé om erfarenhet 
som ”erlebnis”, dvs. levd erfarenhet eller upplevelse (Warnke, 1995). Ur 
ett livsvärldsperspektiv refererar levd erfarenhet till det som är givet för ett 
individuellt medvetande. Levd erfarenhet ger också ett subjektivt svar på 
en värld i vilken man gör erfarenheter av t.ex. behag och obehag, av relat-
ioner osv. Det levda betecknar därmed helheten av och intensiteten i den 
mänskliga erfarenheten till skillnad från vetenskapens abstraktioner. Upp-
levelsen innehåller den rikedom av känslor och emotioner som gör erfaren-
heten personlig, menar Warnke. 

Det finns flera teorier som behandlar kunskapens s.k. tysta dimension 
varav Polanyis (1998) teori kan anses ha en dominerande betydelse i detta 
sammanhang. Även Wittgenstein (1962)60 används ibland i den pedago-
giska debatten om tyst kunskap. Wittgensteins uppfattning skiljer sig här 
från Polanyi. Wittgenstein använder begreppet ”osägbar” och hävdar att 
viss kunskap är omöjlig att uttala eller artikulera offentligt, t.ex. beträf-
fande det privata själslivet. Rolf (1995) anser emellertid att Wittgenstein 
har blivit missförstådd, då han aldrig avsåg att klassificera kunskap. Rolf 
menar istället att Wittgensteins filosofi är motsatsen till typologi och klas-
sifikationer. ”Osägbarheten skall skydda de djupaste existentiella insikterna 
mot filosofernas prat”, skriver Rolf (s 39). Wittgensteins ”osägbarhet” har 
alltså i grunden en annan innerbörd än Polanyis tankar om tyst kunskap, 
vilket föranleder att det osägbara inte analyseras vidare i denna avhandling. 
Den här aktuella forskningen ansluter sig istället till Polanyis kunskapste-
ori. 

Det var under 1950-talet Polanyi grundade sin teori om erfarenhetskun-
skap, som han benämner ”personal knowledge” eller kunskapens ”tacit di-
mension” (Polanyi, 1998). Han tillmäter denna teori stor betydelse och me-
nar att all kunskap vilar på ett fundament av tyst kunskap. Kunskap förstås 
av Polanyi som en process eller ett samspel mellan individ och kultur. Den 
är personlig och kulturbunden, dvs. en blandning av traditionella och indi-
viduella bidrag. Polanyi menar att individen för samman tradition, förnuft 
och subjektivitet till en personlig kunskap, vilken ofta även innefattar före-
ställningar, värderingar, känslor, attityder och färdigheter. 
––––––––– 
58 Kunnande är synonymt med kunskap, vetande, insikter, färdigheter, expertis, konstmässighet, 

skicklighet och ”know-how” (Strömberg, 2002).  
59 ”Clinical knowledge consists of interpretive action and interaction – factors that involve communi-

cation, opinions and experiences” (Malterud, 2001, s 397). 
60 Wittgenstein skrev inte specifikt om tyst kunskap (se Rolf (1995)). 
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Hur erfarenhetskunskap kommer till uttryck 
Erfarenhetskunskap kommer till uttryck i handlingar likaväl som i ord. Den 
kan inte förstås som ett särskilt kunskapsinnehåll, utan är en funktion som 
kunskapen kan anta (Polanyi, 1983). Polanyi skiljer mellan fokal kunskap 
och bakgrundskunskap men menar ändå att det viktigaste är att de komplet-
terar varandra. Han hävdar att det i varje aktivitet finns två kunskapsskikt, 
det som är i fokus och det som används för att påverka, eller hämta kun-
skap om, det som är i fokus. Vid handlingar riktas uppmärksamheten mot 
vissa företeelser som särskiljes som viktigast, dvs. de fokuseras för stunden 
och blir fokala. Det är bakgrundskunskapen som beskrivs som den tysta 
kunskapen. Dels blir denna ett redskap61 för att kunna handla eller inhämta 
annan kunskap. Dels ligger bakgrundskunskapen till grund för det fokala 
vetandet. Erfarenhetskunskapen kan därför förstås som ett förhållningssätt 
till arbetet (Rolf, 1995). Rolf diskuterar exemplet med hur den blinde man-
nen använder sin käpp. Allt som görs vilar på tyst fungerande kunskap 
grundad på erfarenheten att hantera käppen. Uppmärksamheten är inte rik-
tad mot käppen, utan mot en stenläggning eller något annat hinder för den 
blinde mannen. Rolf (1989) skriver att all kunskap som inte är tyst ändå 
förutsätter, enligt Polanyi, en tyst kunskap. 

Erfarenhetskunskap medför vidare att praktikern kan göra ställnings-
taganden och vidta åtgärder, även om varje steg i handlingen inte alltid 
fullständigt kan beskrivas. Schön (2002) skriver om hur praktikern är hän-
visad till omdöme och skicklighet i dagligt arbete, på följande sätt: 

In his day-to-day practice he makes innumerable judgements of 
quality for which he cannot state the rules and procedures. Even 
when he makes conscious use of research-based theories and tech-
niques, he is dependent on tacit recognitions, judgements, and skil-
ful performances. (s 49) 

Med detta resonemang menar Schön (2002) att människor har ett kunnande 
i handling som inte nödvändigtvis måste förmedlas med ord. Emellertid har 
det riktats kritik mot Schöns begrepp ”reflektion i handling”, och kritiken 
består främst i att Schön inte ger en distinkt definition av reflektion och 
dess innebörd (Bengtsson, 1995; Molander, 1998). Det är mer sannolikt att 
reflektion i handling enligt Schön är ”en känsla” för något, menar Molan-
der, som emellertid argumenterar för att det är olämpligt att tala om reflekt-
ion som känsla. Molander föreslår istället att begreppet ”uppmärksamhet” 
används för att klargöra reflektion i handling. Det ska förstås i vardagligt 
språk som att man genom reflektion är uppmärksam på det man gör. Den 
reflekterande praktikern är i grunden en uppmärksam och lärande individ. 
Efter utförda handlingar är det möjligt att reflektera och då krävs det att 
praktikern intar viss distans och tänker över situationen i lugn och ro. (Se 
vidare nedan ”Hur erfarenhetskunskap utvecklas”.) 

––––––––– 
61 Det bör betonas att ”redskap” i Polanyis mening inte behöver vara materiella ting som används i 

fysisk aktivitet (Rolf, 1995). 
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Erfarenhetskunskap i vårdandet innebär att erfarna vårdare vet vad som 
ska göras, och hur det ska göras, i olika konkreta vårdsituationer. Detta 
sker automatiskt och spontant. Efteråt kan de inte med säkerhet beskriva 
allt som skett och förklara sina handlingar, hur de tänkte och kände. Inne-
börden i vårdandet är vanligtvis inte medvetandegjord utan finns implicit, 
och kunskapen finns där utan att vårdaren så exakt kan redogöra för den. 
Detta faktum understryker vikten av att explicitgöra och kritiskt granska er-
farenhetskunskapen, som en viktig del av den vårdvetenskapliga forsk-
ningen (Ekebergh, 2001).  

Benner, Tanner och Chesla (1999) skriver att, ”erfarenheten utvecklar 
sjuksköterskornas kompetens när det gäller att hantera välbekanta situat-
ioner” (s 115). De menar att den kompetenta sjuksköterskan generellt skil-
jer sig från den avancerade nybörjaren, främst med avseende på ökad kli-
nisk insikt och förmåga att förutse sannolika händelseförlopp. Även Her-
big, Büssing och Ewert (2000) beskriver vad som karaktäriserar de sjuk-
sköterskor som framgångsrikt utnyttjar sina erfarenheter. Trots att det inte 
fanns någon explicit kunskapsskillnad mellan de erfarna sjuksköterskorna i 
deras studie, framkom det två huvudsakliga skillnader i förmågan att lösa 
kritiska situationer. Det gällde för det första förmågan att använda sina 
känslor i en konkret situation. Erfarna sjuksköterskor lyckas bäst med att i 
bedömningen av patienter använda känslorna som en informationskälla, till 
skillnad från de mindre framgångsrika sjuksköterskorna, som närmast upp-
lever att deras känslor kan vara störande. Att lösa situationer som samman-
hängande helheter, istället för att ta vårdsituationerna i sekvenser, bidrar 
också till bättre resultat. Herbig, Büssing och Ewert menar att känslan kan 
vara vägledande i sjuksköterskors bedömning tillsammans med ett helhets-
perspektiv i vårdarbetet. Ekebergh (2001) påvisar att känsla inbegrips till-
sammans med tanke och handling i ett reflektivt lärande. Ekeberghs forsk-
ning kan öka förståelsen för att erfarna sjuksköterskor löser kritiska situat-
ioner som en helhet där även känsla ingår som underlag till reflektion.  

Hur erfarenhetskunskap utvecklas 
Centralt i utvecklingen av erfarenhetskunskap är att den utvecklas i praxis 
under många år och att praktikern har kunskaper som tillämpas i samband 
med handlingar, som inte självklart kan omsättas i ord. Chambers (1998) 
skriver, att ”experts are often clumsy at describing their skilled perfor-
mance and keen insights” (s 46). Ekebergh (2001) menar att kunskap som 
finns inneboende i handlingarna och inte är verbaliserade försvårar kun-
skapsöverföring, och avser då vårdvetenskaplig kunskap i vårdpraxis.  

På motsvarande sätt diskuterar Molander (1998) att alla former av yr-
keskunnande utmärks av att vissa inlärda färdigheter och även inlärda upp-
fattningar inte problematiseras. I samband med att handlingsvanor lärs in, 
lär sig individen också motivet till handlingen, som utgör en del av hand-
lingens identitet. Molander anser att handlingar och handlingsmönster, som 
tas över genom traditionen inte nödvändigtvis garanterar att den levande 
kunskapen strävar vidare mot att bli bättre. En anledning, menar Molander, 
kan vara att rutin, säkerhet och kunskap hör samman, men anmärker samti-
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digt, att stelnad rutin inte självklart kan betraktas som kunskap. Rutinen le-
ver kvar för att det finns skäl som är tillräckligt bra för att upprätthålla ruti-
nen. Om erfarenheten betraktas som kunskap eller okunskap är beroende 
på vad som är viktigt inom en verksamhet vid ett speciellt tillfälle. 

Sbaih (1998) har studerat bedömning på akutmottagning och menar att 
sjuksköterskor med erfarenhet utvecklar en repertoar av ”normal cases”, 
som bygger på tidigare iakttagelser av liknande patientfall. Det är med ut-
gångspunkt från liknande upplevelser som vårdaren gör sin bedömning, 
hävdar Sbaih, och sammanfattar sitt resultat med att, ”assessing patients 
properly means recognizing and trusting impressions, knowing the normal 
case and acting appropriately” (s 140). Beträffande postoperativ smärtbe-
dömning påvisar även Sjöström (1995) att kliniker med ökad erfarenhet ut-
vecklar en typologi av patienter, som grundas på hur det brukar vara för de 
flesta patienter i motsvarande situationer. Sjöström uttrycker det på 
följande sätt: 

… experience seems to consist of a tension between the normal 
and the unique or between the mean and the variation. The most 
important aspect in developing the type for ”normal case” is type 
of surgery. Experience seems to contain a number of normal cases. 
(s 136) 

Den största avvikelsen i relation till patientens egen upplevelse av smärta 
har mycket erfarna sjuksköterskor. Sbaih (1998) och Sjöström (1995) är i 
likhet med Rolf (1995) kritiska till att intuition och förtrogenhet lyfts fram 
som kunskaper, och de menar att det konserverar rådande rutiner. Rolf ar-
gumenterar för riskerna med att förtrogenhet baseras på mer eller mindre 
falska föreställningar och att den kritiska reflektionen uteblir. 

Det är genom reflektion som erfarenhetskunskap kan problematiseras 
och det är först därefter som erfarenheter kan beskrivas och utvecklas (Po-
lanyi, 1983; Bengtsson, 1993a; Rolf, 1995; Molander, 1998; Ekebergh, 
2001; Schön, 2002). Genom att inta distans till och reflektera över det som 
erfarits kan erfarenheten bearbetas, verbaliseras och även skriftligen for-
muleras. Även Ellström (2000) anser att den tysta kunskapen kan göras till 
föremål för reflektion och förmedlas genom informellt lärande i det dagliga 
arbetet. Eraut (2000) har analyserat det informella lärandet och oberoende 
av professionstillhörighet funnit tre olika strategier: intuitivt, analytiskt och 
ett övervägt tankesätt. Det finns en balans mellan dessa angreppssätt som 
beror på tid, situationens komplexitet och yrkespersonens erfarenheter. 
Eraut argumenterar bl.a. för att det är erfarenheter som skapar förutsätt-
ningar för ett eftertänksamt förhållningssätt vid snabba aktiviteter i syfte att 
behålla kontroll över situationen (se vidare ”Erfarenhet och reflektion” ne-
dan). 

Goldman (1990) diskuterar problemen med hur kunskapens tysta di-
mension ska kunna läras ut. Han ser begränsningar i beslutsanalyser och 
datastödda beslutsprogram. Förslag läggs fram om att kartläggningen av 
medicinskt tänkande istället måste göras genom att förbättra den kliniska 
praktiken och den praktiska undervisningen. Han argumenterar för att så-
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dan utforskning måste belysa den ofta förbisedda tysta dimensionen i kli-
nisk bedömning. ”Such tacit abilities may contain much more knowledge 
and their use may be far more cost-effective than that of explicit computer 
program” (s 60). Goldman menar vidare att sådant lärande måste få ta tid. 
Förslag läggs fram om hur novisen under flera år bör arbeta sida vid sida 
med experten i formellt mentorskap för att ta del av den kliniska bedöm-
ningens nyanser. Det krävs både kunskap och erfarenhet för att den tysta 
dimensionen av bedömningen ska kunna tydliggöras och användas menar 
Goldman. 

Erfarenhetskunskapen är en implicit kunskap som går att beskriva enligt 
Rolf (1995), Bengtsson (1998) och Molander (1998), och den bör enligt 
dem också beskrivas. Det är dock inte frågan om en total kunskapsbeskriv-
ning, argumenterar Rolf och hänvisar åter till Polanyi, som menar att det 
kan vara svårt att få hela/alla kunskapens innebörd/er att framträda genom 
språket62. Det är ändå nödvändigt att skapa begrepp med vars hjälp prakti-
ker kan beskriva och förstå den praktiska verkligheten, för att den ska 
kunna utvecklas vidare, och den implicita kunskapen har därmed inte 
längre en tyst och införstådd funktion. Men det ställer krav på forskningen, 
menar Rolf, Bengtsson och Molander. Exempelvis måste forskaren ha en 
förmåga att förstå den kultur vari den implicita kunskapen finns, och den 
sociala gemenskap som påverkar den implicita kunskapen och dess funkt-
ion. 

Vårdforskning som har för avsikt att beskriva erfarenhetskunskap kan 
därför med fördel utföras i vårdpraxis i det sammanhang som avses. Her-
big, Büssing och Ewert (2000) diskuterar vårdsituationer oberoende av 
sammanhang. De förbiser således vårdkontextens betydelse och tar inte 
hänsyn till den kunskap som det specifika vårdarbetet kräver. Det fram-
kommer därför inte om kunskapen varierar i förhållande till vårdens inne-
håll. Dreyfus och Dreyfus (1986)63 har beskrivit praktikers kunskapsut-
veckling, som en stegvis förändring över tid från ett regelstyrt till ett erfa-
renhetsbaserat kunnande. Deras modell spänner över ett kontinuum från 
kontextfria och regelstyrda beslut av novisen, till kontextbundet och möns-
terstyrt beteende av experten. I tidigare vårdforskning har denna modell 
tillämpats av Benner (2001). Annan vårdforskning, som bygger vidare på 

––––––––– 
62 Detta ska inte förstås som att det enligt Polanyi finns någon viss, fixerad kunskap som inte kan ar-

tikuleras eller utsägas i språket (Rolf, 1995). Snarare ska det förstås som en farhåga om att erfaren-
hetens nyanser, oberoende av sammanhang, inte fullt ut kan inrymmas i språket. 

63 H. L. Dreyfus och S. E. Dreyfus (1986) har utvecklat en femstegsmodell för förvärvande och ut-
veckling av färdigheter, som grundar sig på studier av schackspelare och civila piloter. Enligt Drey-
fus-modellen passerar en elev följande stadier; novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 
expert. Kompetentstadiet uppnås efter två-tre år under samma eller liknande omständigheter, skick-
lig efter mindre än 4 år och expert efter omkring tio år. De olika stadierna beskriver förändringar i 
tre allmänna aspekter av kvalificerade prestationer. Den första aspekten handlar om en förskjutning 
från ett beroende av abstrakta principer till användning av tidigare praktisk erfarenhet. Den andra 
innebär en förändring av elevens uppfattning av situationen som en helhet. Den tredje innebär slut-
ligen en övergång från observatör till deltagande utövare.  
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Dreyfus och Dreyfus påvisar sambandet mellan erfarenhet och kunskap för 
sjuksköterskor, framför allt inom intensivvård64 (Benner et al., 1999). 

I överensstämmelse med Polanyi (1998) och Molander (1998) hävdar 
Ellström (2000), att ”kompetens är en individs potentiella handlingsför-
måga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (s 21). Mot bak-
grund av detta menar jag att det är viktigt att beskriva erfarenhetskunskap i 
relation till sitt sammanhang. I denna avhandling beskrivs vårdarnas erfa-
renhetsbaserade kunskap om bedömning av patienten och det vårdande 
som sker inom ambulanssjukvård. 

––––––––– 
64 Lindblad Fridh (2003) beskriver utveckling till specialistsjuksköterska inom intensivvård. Det är en 

studie av erfarenheter från specialistutbildningen och från den första yrkesverksamma tiden inom 
intensivvården. 
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AMBULANSSJUKVÅRDEN SOM 
FORSKNINGSOMRÅDE 
Ambulanssjukvården som forskningsområde kännetecknas av att färre stu-
dier finns redovisade, i jämförelse med andra medicinska vårdområden, 
menar Callaham (1997). Mot bakgrund av att ambulanssjukvård således är 
ett mindre utforskat område har jag tagit till vara, förutom den prehospitala 
forskningen, även forskning inom hospital akutsjukvård. Av samma anled-
ning inkluderas även dokumenterade utvecklingsprojekt i min kartläggning 
av forskning om ambulanssjukvårdens bedömning. 

Tidigare forskning inom ambulanssjukvård har huvudsakligen fokuserat 
på överlevnad och symtomlindring. Problemområden som studerats är in-
terventioner vid hjärtinfarkt, hjärtstopp, lungödem, astma och trauma. 
Även utrustningen som används i samband med hjärtinfarktvård, trauma-
vård och helikoptertransporter tillhör det som är mest utforskat (Brazier, 
Murphy, Lynch & Bury, 1999). Forskarna menar att den prehospitala 
forskningen har vuxit fram mot bakgrund av att hjärtinfarkt och trauma hör 
till de vanligaste dödsorsakerna utanför sjukhuset. Stroke är ett annat 
forskningsområde som förmodas öka för att påskynda strokepatienternas 
väg genom vårdkedjan i likhet med människor som drabbats av hjärtinfarkt 
(Socialstyrelsen, 2005b). En sådan insats är ”stroketrombolyslarm”, som 
innebär att ambulanspersonalen kontaktar akutmottagningen och förvarnar 
om eventuell brådskande trombolys. Sådana larm gäller de patienter som 
plötsligt fått påkommen svaghet i arm och/eller ben och/eller plötslig afasi. 
Vidare ska den beräknade tiden mellan symtomdebut och ankomst till 
sjukhus vara mindre än två timmar samt patientens ålder vara under åttio år 
för att samtliga kriterier för snabb transport till sjukhus med behandlingsre-
surser för trombolys vid stroke ska vara uppfyllda. 

I tidigare forskning framkommer svårigheter att påvisa bevis för att mo-
tivera olika vårdinterventioner inom ambulanssjukvård. Dock finns det 
evidens för att tidigt i det prehospitala skeendet intubera skadade patienter 
för att därmed tillförsäkra en optimal ventilation (Wang, Davis, Wayne & 
Delbridge, 2004). Strong och Thompson (2000), som har undersökt luftbu-
ren ambulanssjukvård, menar att de vanligaste vårdåtgärderna förutom 
ventilation och syrgas är infusionsbehandling och immobilisering av 
traumapatienter.  

Prehospital läkemedelsbehandling vid misstänkt hjärtinfarkt är i det 
närmaste att betrakta som rutin, menar Herlitz och Svensson (2001). De ar-
gumenterar för att tidig behandling vid akut koronart syndrom, som bl.a. 
inkluderar bröstsmärtor, ger en förbättrad prognos för dessa patienter. Det 
finns flera orsaker till en framgångsrik behandling vilket kan sammanfattas 
på följande sätt: en förbättrad prehospital ”triage” med prehospitalt EKG, 
höjd kompetens hos vårdarna och förbättrad kommunikation mellan ambu-
lanssjukvården och sjukhusets specialister. Dessutom finns det stöd för att 



37 
 

trombolytisk läkemedelsbehandling minskar dödligheten vid hjärtinfarkt 
när behandlingen påbörjas utanför sjukhus, jämfört med den som påbörjas 
efter ankomst till sjukhus (Mathew, Menown, McCarty, Gracey, Hill & 
Adgey, 2003; Danchin, Blanchard, Steg, Sauval, Hanania, Goldstein, 
Cambou, Guéret, Vaur, Boutalbi, Genès & Lablanche, 2004). Andra fors-
kare menar att tiden till behandling minskas med prehospital trombolys 
(Lamfers, Hooghoudt, Hertzberger, Schut, Stolwijk & Verheugt, 2003). Yt-
terligare andra forskare argumenterar för att patienter med misstänkt in-
farkt ska transporteras direkt till sjukhusens specialistkliniker för hjärtin-
tensivvård (Smallwood & Pidgeon, 2003). Dessa forskare anser att det är 
betydelsefullt att minska patienternas transporttid från dörr till dörr i syfte 
att få snabb eller tidig trombolysbehandling på sjukhus. Direkt transport till 
specialistbehandling på ”PCI65-laboratorium” är ett sådant exempel.  

En annan studerad effektivitetsaspekt på ambulanssjukvård gäller vikten 
av att larma sjukhuset då ambulansen är på väg med svårt skadade patien-
ter. Crystal, Bleetman och Steyn (2004) har funnit att en stor del66 av dessa 
händelser aldrig blir larmade, vilket leder till att sjukhuspersonalen inte får 
den värdefulla förberedelsetid som t.ex. stora traumafall kräver. Författarna 
anser att detta understryker svårigheten i att bedöma de skadade på fältet 
och att den optimala vårdkvaliteten/-standarden för akut omhändertagande 
inom ambulanssjukvård inte är uppnådd. 

I litteraturen framkommer även annan forskning som påvisar vad som 
anses vara god vårdkvalitet inom ambulanssjukvård. Bagley Thompson 
och Erler (1996) menar att den prehospitala vården måste utvärderas i re-
lation till kostnad och det totala resultatet för patientens vård. Dessa fors-
kare argumenterar för att sjuksköterskor som vårdar under transport har en 
viktig roll att fylla:  

Research must be recognized by transport nurses as one of the 
most powerful tools available for improving the quality of lives of 
our patients. Nurses most continue to pursue their own programs 
of research as well as collaborate with others to ensure safe, cost-
effective care for patients during transport. (s 195)  

Bagley Thompson och Erler (1996) menar vidare att man måste studera 
andra parametrar än överlevnad. Forskningen bör således inriktas mot att 
effektiviteten även utvärderas i relation till patienttillfredsställelse. Både 
kvalitet och kostnadseffektivitet kräver att sjuksköterskor har förmåga att 
söka och använda evidensbaserad kunskap (Socialstyrelsen, 2004a).  

––––––––– 
65 PCI är en förkortning av ”percutanous coronary intervention.” 
66 Det påvisas att 34 procent av gruppen traumapatienter som inte larmas in till sjukhus har ett för 

högt ”Injury Severity Score” (ISS). Stort trauma definieras med ett högt ISS. Därför menar Crystal 
et al. (2004) att det finns en grupp traumapatienter som inte blir adekvat omhändertagna (se vidare 
”Standardiserad bedömning”). 
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Perspektiv på bedömning  
I litteraturen förekommer ett antal begrepp som associeras med bedömning 
som inte i första hand ger uttryck för att representera ett vårdande perspek-
tiv. Exempel på sådana begrepp är: ”klinisk bedömning” (clinical judge-
ment), ”kritiskt tänkande”, ”diagnostiskt resonemang” och ”kliniska be-
slut” (Rashotte & Carnevale, 2004). Benner et al. (1999) hävdar att be-
grepp som ”kliniskt beslutfattande” och ”klinisk problemlösning” är be-
grepp, som gör oss benägna att se bedömningen som rationell och inriktad 
på problemlösning. Forskarna menar vidare, att en fokusering på besluts-
fattande med automatik innebär en koncentration på en medveten analys, 
vilket leder till en bred och felaktig generalisering av bedömningen.  

Rashotte och Carnevale (2004) menar att det finns mer som förenar än 
skiljer begreppen ”bedömning” och ”beslut” från varandra. De menar dock 
att det finns en viktig skillnad, nämligen att ”bedömning” är ”the assess-
ment of alternatives” och ”beslut” är ”choosing between alternatives” (s 
162). Dessutom anser de att begreppet ”kliniskt resonemang” är en serie av 
kliniska bedömningar som görs efter att data har samlats in t.ex. i syfte att 
utvärdera olika hypoteser. Även Mattingly (1991) argumenterar för att 
”kliniskt resonemang” handlar om flera bedömningar som görs efter 
varandra. Enligt Mattingly involverar ”kliniskt resonemang” för läkare mer 
än tillämpning av teorier därför att komplexa kliniska uppgifter ofta kräver 
ett speciellt förhållningssätt. Läkaren anpassar förhållningssättet till varje 
enskild patient, som ett intuitivt förhållningssätt i beslutsprocessen. Mal-
terud (1995) menar också att bedömningen bör ses som en tolkande pro-
cess. Därför är det en individuell process som inbegriper diagnostiska och 
behandlande interventioner och beslutsfattande som är av experimentell 
och oartikulerad natur, hävdar Mattingly. 

Begreppet ”kliniska beslut” tillämpas i en jämförelse av sjuksköterskors 
och läkares kunskaper med avseende på bedömning (Rashotte & Carne-
vale, 2004). Forskarna redovisar för det första, att det inte finns några 
skillnader mellan sjuksköterskors och läkares tillvägagångssätt för att fatta 
kliniska beslut. Vidare argumenterar de för att det för alla praktiker krävs 
erfarenheter för att nå från ”know that”- till ”know how”-kunskaper. De 
kliniska besluten kan, enligt Rashotte och Carnevale, förstås som ett kun-
skapsutnyttjande kännetecknat av att vårdare kan välja mellan olika alter-
nativ, vara dynamiska och kreativa. 

”Diagnostiskt resonemang” används för att beskriva ”paramedic”-
personalens beslutsfattande inom ambulanssjukvård (Zaro, 1993). Zaro på-
visar stora likheter mellan ”paramedics” och sjuksköterskor med avseende 
på diagnostiskt tillvägagångssätt i bedömningen. Det är närmare bestämt en 
jämförelse mellan ”paramedics´” diagnostiska resonemang med sjukskö-
terskors ”nursing-process” (Yura & Walsh, 1988). Det framkommer även i 
denna forskning att bedömningen innebär ett tidigt uppsättande av hypote-
ser (jmf. Rashotte & Carnevale ovan) och användning av s.k. beslutsträd 
samt att man även försöker hitta mönster. 
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Bedömning och beslut 
Bedömning i vårdandet kan innebära att fokus läggs på en kognitiv be-
slutsprocess67 som innebär att samla data, sätta upp hypoteser, tolka sym-
tom och utvärdera hypoteser. Beslutsstödet i analysen utgörs oftast av ett 
s.k. beslutsträd som illustrerar beslutsprocessen i avgränsade steg och 
med olika alternativ beroende på varierande utfall. Det beskrivs som ett 
rationellt val av alternativ från flera möjligheter där den ena utesluter den 
andra. Urvalet baseras på värderingar förknippade med de olika utfallen 
och sannolikheten för vart och ett av utfallen (Thomson & Dowding, 
2002). Lyneham (1998) har påvisat att akutsjuksköterskor använder en 
sådan hypotetiskt deduktiv teorimodell som beslutsunderlag. Sjukskö-
terskor arbetar med en eller flera hypoteser som var och en efterhand be-
kräftas eller förkastas, menar Lyneham. Angreppssättet i bedömningen 
bygger på att sjuksköterskor samlar uppgifter om kända ledtrådar eller 
symtom (Sbaih, 1998). Det gäller att kunna skilja normalt från onormalt, 
förväntat från oförväntat och vanligt från ovanligt. Dessutom tillkommer 
förvärvad kunskap om vad som tidigare hänt med patienter som uppvisat 
liknande tecken eller symtom. Ellis (1997) beskriver att sjuksköterskors 
hypotesprövning kan vara inriktad på problem eller på åtgärd. Besluts-
processen presenteras som att sjuksköterskan bestämmer vilka problem 
som finns, vilka orsakerna till problemen är eller vilka åtgärder som be-
hövs.  

Telefonrådgivning68 är en bedömning på distans från patienten och är 
inriktad på att utvärdera symtom (Marsden, 1998; Wahlberg & Wredling, 
1999). Skicklighet beträffande utfrågningen är avgörande för processen. 
Sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning måste bedöma hur 
brådskande symtomen är genom att intervjua den vårdsökande och sam-
tidigt nogsamt lyssna. Författarna efterfrågar forskning som kan leda till 
förbättrade bedömningsscheman och ”guidelines” som stöd i utfrågning-
en. Ett sådant bedömningsschema i form av ett akutmedicinskt index 
(Svenska läkaresällskapet, 2001), användes i en studie som beskriver 
larmoperatörernas möjligheter att bedöma och vidta interventioner för 
patienter med bröstsmärtor och/eller hjärtstillestånd (Bång, 2002). Det 
var en retroaktiv utvärdering av bedömningens träffsäkerhet med avse-
ende på olika symtom som förekommer vid hjärtinfarkt. Bång menar att 
det finns en stark relation mellan operatörers misstanke om akut hjärtin-
farkt och den faktiska utvecklingen av en hjärtinfarkt. Hon fann också att 
de patienter som bedöms ha svåra bröstsmärtor dubbelt så ofta utvecklar 
hjärtinfarkt, som de som bedöms ha osäkra eller obestämda bröstsmärtor. 
––––––––– 
67 Kognitiva beslutsprocesser som är relevanta för ambulanssjukvård beskrivs i huvudsak på tre olika 

sätt. 1. Linjär problemlösning med fyra grundläggande problemlösningsstrategier; a. induktion av 
strukturproblem b. omvandla till logiska problem c. arrangera problem d. blandning av arrangerade 
problem. 2. Diagnostiskt resonemang med hypoteser; a. samla ledtrådar b. sätta upp hypoteser c. 
samla data i relation till hypoteserna d. utvärdera hypoteserna. 3. Vårdprocessen; a. bedömning b. 
planering c. åtgärder d. utvärdering (Zaro, 1993). 

68 Kallas även ”telefon-triage.” 
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Exempelvis påpekas det att i de patientfall där det förekommer en kom-
bination av medvetslöshet och onormal andning, alternativt andningsup-
pehåll, bör SOS-operatören erbjuda HLR-instruktioner. Bång menar att 
detta är en intervention som kan förhöja överlevnaden utanför sjukhus. 
Svårigheten i larmoperatörens bedömning påvisas genom att i inte 
mindre än en tredjedel av de fall där operatören inte har någon misstanke 
om hjärtinfarkt, utvecklar patienterna ändå en hjärtinfarkt. 

Annan forskning som beskriver bedömning påvisar att sjuksköterskor 
förlitar sig, i första hand, på sina iakttagelser beträffande hur patienter ser 
ut, hur de pratar och vilket beteende som uppvisas (Lyneham, 1998). I 
datainsamlingen använder sjuksköterskorna företrädelsevis observation, 
för att få fram den information som kan leda fram till beslut och till 
”nursing diagnosis”69. Enligt Lyneham utnyttjas objektiv70 information 
betydligt senare i en sådan beslutsprocess än de subjektiva uppgifter som 
observeras. Att den subjektiva informationen används i första hand be-
kräftas även av annan forskning, som syftar till att beskriva hur sjukskö-
terskor på vårdavdelningar tar beslut om att ringa efter akuthjälp (Cioffi, 
2000). Trots tydliga framtagna kriterier om motiven för att tillkalla me-
dicinsk hjälp då patienters tillstånd försämras, upplevs de inte som ett 
verksamt beslutsstöd. Sjuksköterskor med erfarenhet förlitar sig istället 
på subjektiva data för att upptäcka tidiga tecken på försämring av patien-
tens tillstånd, enligt Cioffi. 

Andra studier som påvisar liknande resultat beträffande sjuksköters-
kors tillit till subjektiva data gäller smärtbedömning (Brockopp, Downey, 
Powers, Vanderveer, Warden, Ryan & Saleh, 2004). Därför argumente-
rar Brockopp et al. för att beslutsproblem i första hand bör belysas ge-
nom att man fokuserar på den subjektiva informationen. Vidare menas 
att det är tiden som sjuksköterskor är hos patienten som avgör kvaliteten 
i smärtbedömning. Teanby (2003) hävdar att sjuksköterskor måste vara 
holistiskt inriktade för att kunna förhålla sig till alla aspekter som är in-
volverade i just smärtfenomenet. Språk och andra kulturella hinder 
nämns som de vanligaste problemen för att förstå patienters smärta. Ett 
annat hinder är sjuksköterskors egna attityder och värderingar som kan 
relateras till egen upplevelse av smärta. Även sjuksköterskor som arbetar 
med luftburen ambulanssjukvård beskriver det kliniska beslutsfattandet 
som att de förlitar sig på en bred uppsättning av data (Pugh, 2002). Sjuk-
sköterskorna nämner intuitiva, experimentella och objektiva angreppssätt 
i bedömningen, enligt Pugh. 

––––––––– 
69 ”Nursing-perspektivet” står för ett professionsinriktat vårdarbete och ska ses i relation till ”caring-

perspektivet” som representerar ett renodlat vårdande perspektiv utan yrkestänkande. ”Nursing dia-
gnos” som kan översättas med ”omvårdnadsdiagnos” används inom ”nursing-inriktad” vård. 

70 Exempel på objektiva data är uppgifter som är mätbara t.ex. puls och blodtryck enligt Lyneham 
(Lyneham, 1998) 
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Standardiserad bedömning 
Inom internationell ambulanssjukvård utgör standardiserade bedömnings-
modeller och beslutsstöd s.k. ”prehospital protocols”, ett vanligt förekom-
mande underlag för bedömningen. I föreliggande avhandling används be-
greppet behandlingsanvisningar som synonymt med ”protocols” och är ett 
exempel på rationella beslutsmodeller. De handlingsinriktade protokollen 
grundas i medicinska och biologiska teorier och erbjuder en uppsättning av 
åtgärder för att möjliggöra snabb behandling, ofta inriktade på livräddande 
insatser. Betydelsen av protokollen har betonats i Storbritannien (Dempsey, 
1999), mot bakgrund av att den huvudsakliga berörda personalgruppen är 
”paramedics”. Protokollen är detaljerade bedömnings- och åtgärdsriktlinjer 
som anger vad vårdarna har behörighet att göra. Samtidigt anger dessa åt-
gärdsinriktade dokument kvaliteten på ambulanssjukvården genom tydliga 
”clinical standards”, som syftar till att alla patienter behandlas likvärdigt 
från situation till situation. 

Även den ”triage” som tidigare nämnts är ett exempel på rationell be-
dömningsmodell. ”Triage” tillämpas företrädesvis vid större olyckor och 
katastrofsituationer, dvs. i alla situationer när antalet skadade överstiger de 
tillgängliga resurserna i form av utrustning och kompetent sjukvårdsperso-
nal (Örtenwall, 2004). Åtgärderna inriktas mot att ge vårdarna en snabb 
och övergripande uppfattning av situationen. Viktigt i sammanhanget är att 
det sker en identifiering av de skadade som bäst behöver transport, och till-
vägagångssättet förknippas med ambitionen att göra så lite som möjligt för 
att rädda så många som möjligt. 

”Homebuch Triage Standard” är ett ”triage-system” för masskadesitu-
ationer som är uppbyggt på bedömningsrutiner som även kan användas i 
den dagliga vården. Avsikten är att överbrygga de kommunikationspro-
blem som ofta är förknippade med masskadesituationer (Nocera & Gar-
ner, 1999). ”Homebuch Triage Standard” innehåller en taxonomi med 
fem kategorier: ”omedelbar”, ”brådskande”, ”inte brådskande”, ”döende” 
och ”död.” Varje kategori har en förutbestämd prioriteringsgrad, t.ex.  
leder bedömningen ”omedelbar” till högsta prioritet. Kategorierna finns 
även på det fonetiska alfabetet för användning inom radiokommunikation 
och varje kategori associeras med en färg71. Utmärkningen av de skadade 
görs med ”triage-flaggor”. Dessutom innehåller ”Homebuch Triage 
Standard” ett nummersystem som kan användas för att kvantifiera de 
skadade i syfte att ge en överblick över masskadesituationens omfattning 
och även omfattningen av de olika ”triage-kategorierna”. Detta är i sin 
tur uppbyggt på två olika bedömningssystem, ”Simple Triage Assement 

––––––––– 
71 ”Homebuch Triage Standard” är ett bedömningssystem som finns i Australien. I detta system an-

vänds färgmarkeringar enligt följande: ”Röd för omedelbar, gul för brådskande, grön för inte 
brådskande, vit för döende och svart för död (Nocera & Garner, 1999). 
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and Rapid Transport” (START)72 och ”Secondary Assessment of Victim 
Endpoint” (SAVE)73. Nocera och Garner anser att ”triage-systemets” 
största fördel är att det skapar möjligheter för en nationell standardisering 
av ”triage” i samband med stora olyckor som involverar alla led i den 
akuta vårdkedjan, prehospitalt likväl som hospitalt. 

Ett vårdområde som framgångsrikt utvecklat standardiserade bedöm-
nings- och åtgärdsmodeller är traumavården, dvs. omhändertagande av 
svårt skadade människor. Det finns idag internationella utbildningsprogram 
för sjuksköterskor74 och läkare75 samt speciella program för barntrauma76. 
Dessa program är uppbyggda för både en primär och en sekundär under-
sökning av skadade på akutmottagningen, dock är de inte anpassade för 
prehospitalt omhändertagande (Dickinson, 1994). Ett program som speci-
ellt utvecklats för att passa ambulanssjukvård är ”Prehospial trauma life 
support” (PHTLS). Emellertid har det påvisats brister med den standardise-
rade prehospitala ”triage-modellen”, t.ex. när det gäller undersökning av 
äldre patienter (Phillips, Rond, Kelly & Swartz, 1996). 

Bedömning av traumapatienter görs bl.a. i syfte att gradera skadans svå-
righetsgrad. Det är en numerisk gradering i syfte att identifiera de som har 
stora skador och därför behöver transporteras till traumasjukhus. ”The Re-
vised Trauma Score” (RTS), som består av ”Glasgow Coma Scale” 
(GCS)77 samt uppgifter om andningsfrekvens och systoliskt blodtryck, är 
en sådan gradering som rutinmässigt används inom traumavård för att upp-
skatta skadans fysiologiska omfattning (Bertollo & Rodenberg, 1994). 
Varje uppmätt parameter motsvarar en siffra, därefter summeras alla tre 
komponenterna; lågt värde motsvarar svårt skadad patient. Ytterligare 
skattningsinstrument som används i samma syfte och innebär en uppskatt-
ning av skadans anatomiska omfattning är ”Injury Severity Score” (ISS). 
Genom att jämföra olika skalor är det även möjligt att förutbestämma san-
nolikheten för den skadades överlevnad, enligt Crystal et al. (2004). 

En skala som förekommer inom luftburen ambulanssjukvård är ”The 
Rapid Acute Physiology Score” (RAPS)78 (Bertollo & Rodenberg, 1994). 
RAPS har jämförts med RTS och det kan påvisas att det finns signifikans i 

––––––––– 
72 ”START” är ett bedömningsverktyg som snabbt ger en övergripande screening. 1. De som inte har 

spontanandning med enkla hjälpmedel bedöms vara ”döda”. 2. De som kan gå bedöms ”inte bråds-
kande.” 3. De som inte kan gå men kan ta emot information, har puls och andningsfrekvens mindre 
än 30 bedöms “brådskande.” 4. Alla andra bedöms ”brådskande” och därefter utförs en s.k. ”andra 
bedömning”  med SAVE (Nocera & Garner, 1999). 

73 Olika parametrar bedöms för att förutsäga den skadades prognos, efter insatser på hämtplats och 
efter behandling på sjukhus. 

74 Trauma Nursing Core Course (TNCC) och Advanced Trauma Nursing Course (ATNC). 
75 Advanced Trauma Life Support (ATLS). 
76 Emergency Nursing Pediatric Course (ENPC). 
77 GCS bedömer patientens vakenhet speciellt i samband med skallskador. Bedömning av ögon, 

tal/reaktion och motorisk rörlighet, 0 - 15. Även andra skalor finns som på ett enklare sätt utvärde-
rar neurologisk skada (Mistovich et al., 2000). 

78 ”RAPS” mäter medelartärtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens och Glasgow Coma Scale (Ber-
tollo & Rodenberg, 1994). 
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korrelationen mellan skalorna. Det föreslås därför att RAPS används för att 
bedöma patienter som transporteras i luften. Det är ett känsligare instru-
ment för att mäta fysiologiskt status och kan därför användas till bedöm-
ning av alla patienter. 

Förhoppning ställs till att ”Manchester Triage Program”79, en nationell 
bedömningsskala i Storbritannien, ska förbättra sjuksköterskors smärtbe-
dömning (Teanby, 2003). I litteraturen argumenteras även för möjligheter-
na till prehospital smärtbedömning med hjälp av två ytterligare bedöm-
ningsskalor, en verbal och en numerisk. Bedömningsskalorna ”Verbal ra-
ting scale” (VRS)80 och ”Numeric rating scale” (NRS)81 är anpassade för 
prehospital smärtbedömning och ingår i behandlingsanvisningarna82 för 
”paramedics” (McLean, Domeier, DeVore, Hill, Maio & Frederiksen, 
2003). McLean et al. argumenterar för användningen av de två bedöm-
ningsskalorna, därför att det är en intervention som kan genomföras med 
minimal träning, men den bör begränsas till patienter som är över 13 år 
gamla. Den verbala skalan används till alla patienter och om patienterna då 
bedöms ha smärta används även den numeriska skalan. 

Svagheter med standardiserade bedömningsriktlinjer eller ”guidelines” 
har även påvisats beträffande erfarna akutläkares bedömning på akutmot-
tagningen med avseende på patienter med hjärtstillestånd, enligt Lockey & 
Hardern (2001). Forskarna har funnit att det bakomliggande resonemang 
som leder fram till att läkarna kan ta beslut är ytterst mångdimensionellt 
och personligt. ”Strict guidelines would be difficult to construct since indi-
viduals vary in the importance they attach to different factors” (s 51). 

Bourn (1994) efterlyser en ambulanssjukvård som inriktas på bedöm-
ning, till skillnad från arbetet med diagnosinriktningar. ”Assessment-
based treatment will dramatically change the way new EMTs are taught 
– and think” (s 79). Bourn (2001) menar att förändringen skulle innebära 
att ”paramedics” skulle kunna inrikta omhändertagandet mot att identifi-
era de mest skadade människorna och göra livräddande insatser eller åt-
gärder som minskar lidandet. Bourn argumenterar för att fokus bör vara 
på de drabbade och inte på orsaken till händelsen. Problemspecifika 
”protocols” genererar endast diagnoser. Därför är det ett snabbare an-
greppssätt att identifiera de huvudsakliga behov som finns och inrikta åt-
gärderna därefter, enligt Bourn. 

––––––––– 
79 En bedömningslinjal markerad i 10 nivåer från ”0/ingen” smärta till ”10/värsta tänkbara” smärta. 

Smärtnivåerna sammankopplas med möjliga reaktioner hos patienterna, t.ex. motsvarar bedömd 
smärta ”10” att patienten har ”ingen kontroll” över sin situation (Teanby, 2003). 

80 En skala med orden ”ingen”, ”mild”, ”moderat” och ”outhärdig” (Teanby, 2003). 
81 En numerisk skala har en gradering ”från 0 till 100” eller ”från 0 till 10” där ”0” indikerar ”ingen 

smärta” och ”100” och ”10” indikerar ”värsta tänkbara smärta” (Teanby, 2003). Ett exempel på 
numerisk skal som graderar smärtan ”från 0 till 10” är Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson, 
1983; Bijur, Silver & Gallagher, 2001). 

82 Enligt Teanby (2003) ingår smärtbedömning i behandlingsanvisningarna fr.o.m. år 2002. 
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Bedömning är att vårda 
Eriksson (1987) menar att det är inom ramen för en relation som vårdan-
det äger rum och det syftar till att förändra, upprätthålla, igångsätta eller 
stödja hälsoprocesserna. Genom en vårdande relation kan vårdaren lära 
känna patienterna. ”Knowing the patient means both knowing the pati-
ent´s typical pattern of responses and knowing the patient as a person” 
(Tanner, Benner, Chelsa & Gordon, 1993, s 273). Det är i detta vårdande 
sammanhang som bedömningen hör hemma. 

Bedömningen är en central process som inte kan särskiljas från övrigt 
vårdande, enligt Wiklund (2003). Exempelvis argumenterar Teanby 
(2003) för att dålig smärtbedömning resulterar i ökat patientlidande, vil-
ket är emot alla principer för god vård. Sjuksköterskors begränsade vård-
tid hos patienter och bristande ansvar för patientvården har identifierats 
som den mest signifikanta barriären för effektiv smärtbedömning 
(PulsMcColl, Holden & Tank Buschmann, 2001). En lösning på proble-
met är att förstå smärta som patientens förkroppsligade erfarenhet, dvs. 
att människan kan bli innesluten i smärtan och utestängd från livet. Att 
lindra patientens smärta handlar i så fall om att behandla själva livet ge-
nom att beakta bedömningen som att möta patienten i vårdandet (Nort-
vedt, Elstad, Heggen, Bengtsson & Engelsrud, 2004). 

Med utgångspunkt i vårdprocessen83 består bedömningen av två delar, 
datainsamling och dataanalys (Eriksson, 1992). Datainsamling innebär 
att vårdaren söker både de historiska och de aktuella uppgifterna, som 
krävs för att förstå patientens situation. Eriksson menar, att bedömningen 
handlar om att beakta patientens behov med utgångspunkt i patientens 
hälsohinder. Hälsohindren beskrivs vara det som i djup mening hindrar 
patientens upplevelse av hälsa. Det omfattar även patientens egen be-
skrivning av sina problem och resurser. I dataanalysen tolkar vårdaren 
den insamlade datamängden mot en teoretisk referensram, vilket innebär 
att vårdaren rör sig mellan empiri och teori, liksom mellan förståelse och 
förklaring, menar Wiklund (2003). 

Datainsamlingen syftar till att samla tillräckliga och adekvata data, 
emellertid kan synen på innebörden i ”adekvata” i detta hänseende vari-
era. Det förekommer därför divergerande uppfattningar om vad som ska 
ingå i dokumentationen och hur den ska struktureras (Dahlberg, 1996; 
Ekebergh, 1996; Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 1998). Med 
stöd av Dahlberg och Ekebergh menar jag att det är den vårdvetenskap-
liga teorin, förstådd i ett livsvärldsperspektiv, som bestämmer vad som är 
”adekvata data”. 

Bedömning bör i praxis ses som en kontinuerlig process där datain-
samling och dataanalys sammanflätas. Forskning visar att vårdare upple-

––––––––– 
83 Socialstyrelsen (2005a) använder begreppet ”omvårdnadsprocess” och inkluderar observation, be-

dömning, omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering 
av patientens omvårdnad. Vidare definieras ”bedömning” med omvårdnadsanamnes, status och 
mål. 
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ver bedömningen som ”vanligt” vårdarbete (Bourn, 1994; Ellis, 1997; 
Sbaih, 1998; DeWolf Bosek, 2001). Med ”vanligt” vårdarbete avses då 
att vårdarna integrerar datainsamling och dataanalys med vårdåtgärder 
till ett sammanhängande vårdarbete. Exempelvis tas etiska beslut 
(DeWolf Bosek) utan att sjuksköterskor är medvetna om den tankepro-
cess i vårdandet som leder fram till beslutet. Detta kan förstås som vårda-
rens naturliga förhållningssätt till de intryck som vårdsituationen innebär, 
och att det innebär ett vårdmöte med öppenhet. Wiklund (2003) påpekar 
dock risken med att vi varseblir ”det vi vill se” (s 190), vilket understry-
ker vikten av att datainsamlingen sker med öppenhet för patientens värld. 
Vårdaren tar idealt sett kontinuerligt emot, registrerar och behandlar nya 
data tillsammans med patienten. Det är således patientens utsagor och 
vårdarens varseblivning som ligger till grund för bedömningen.  

I sin varseblivning använder vårdaren olika sinnesintryck och Lind-
ström (1994) menar att även intuition måste beaktas i detta sammanhang. 
Med intuition avser Benner et al. (1999) en bedömning utan rationellt re-
sonemang, dvs. ”en direkt förståelse och respons utan medveten beräk-
ning” (s 36). Vidare menas att intuition har sitt ursprung i erfarenhet och 
inte ska uppfattas som en magisk eller mystisk egenskap. Forskning har 
kunnat påvisa att människan i allmänhet arbetar utifrån en slags besluts-
modell där faktorer som social lyhördhet, känslor, etablerade normer och 
identitetsföreställningar styr (Adelbratt, 2004). Adelbratt menar att detta 
närmast är att betrakta som en beskrivning av intuition, vilket understry-
ker att intuitionen är minst lika viktig som det rent analytiska i männi-
skors beslutsfattande. Bakgrunden kan vara, menar forskaren, att männi-
skors liv är en komplicerad tillvaro av lojaliteter och sociala koder. Det 
innebär att människan inte kan vara hundraprocentigt analytisk i en sådan 
värld. Adelbratt uttrycker det enligt följande:  

Finally, it is in direct contact with emotional life and therefore a 
bridge between analysis and intuition. Of particular importance is 
the contact between values and individual´s motivation or in-
volvement (s 51).  

Forskningen visar således att det finns stora individuella skillnader i de 
beslutsstrategier som tillämpas. Wiklund betonar dock vikten av att vår-
daren ständigt ifrågasätter rimligheten i sin intuition, och menar att detta 
görs bäst genom att vårdaren söker ytterligare information för att be-
kräfta eller förneka intrycken. Zaro (1993) hävdar att intuition inom am-
bulanssjukvård är ett resonemang som kan karaktäriseras som ”high 
speed reasoning” (s 13).  

Bedömningen förstås även som en fysisk och konkret undersökning 
med metoderna inspektion, auskultation, palpation och perkussion84 
(Yamauchi, 2001), dvs. att vårdaren tittar, lyssnar och känner på patien-
ten. Yamauchi beskriver inte mindre än 28 olika fysiska sätt för sjukskö-
––––––––– 
84 Perkussion betyder läkarundersökning genom knackning på kroppsytan (WordFinder). 
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terskor att utveckla färdigheter i bedömningen. För det första ingår det att 
mäta olika vitala tecken som puls, blodtryck, andningsfrekvens, kropps-
temperatur, medvetandegrad och ögonrörelser. I den fysiska undersök-
ningen ingår vidare att inspektera hudens beskaffenhet t.ex. eventuella 
ödem. Palpation och perkussion av vävnader, ben, muskler, körtlar och 
organ är andra exempel på vad som ingår i sjuksköterskans systematiska 
undersökning, menar Yamauchi. Dessutom tillkommer att med stetoskop 
auskultera olika ljud, t.ex. från hjärta, lungor och mag-tarmkanalen. 
Även Wiklund (2003) skriver om praktiska hjälpmedel i datainsamlingen 
och skiljer på tekniska instrument, t.ex. blodtrycksmanschetter, och teo-
retiska instrument, t.ex. skattningsskalor och checklistor. Samtidigt på-
pekas att dessa instrument endast ska betraktas som hjälpmedel, och inte 
får bli styrande, då de aldrig kan ge en heltäckande bedömning. Wiklund 
menar således att bedömningen inte kan reduceras till teknik. Liksom be-
träffande allt vårdande förutsätts att vårdarna som gör bedömningen är 
engagerade och har en förmåga att förhålla sig till patienten i en vår-
dande relation (Kasén, 2002). 

Semonin Holleran (1996) skriver om bedömning i den prehospitala mil-
jön och på akutmottagningen. Hon beskriver det som en process känne-
tecknad av att vara episodisk, fokuserad och kortfattad: 

Assessment begins with data collection, which includes both sub-
jective and objective information. Patient assessment in both the 
prehospital environment and the emergency department generally 
is episodic, focused, and brief. Current and past medical history, 
social support, and past care experiences can provide key clues in 
identifying the health needs of the patient. (s 14) 

Föreliggande forskning utgår från att bedömning är ett centralt inslag i 
vårdandet och kan förstås som en kontinuerlig patientanalys (Wiklund, 
2003). Definitionen innebär att insamlad data analyseras ur ett vårdve-
tenskapligt perspektiv med målet att lindra lidande och stödja patientens 
hälsoprocesser. Då detta görs, om möjligt tillsammans med patienten, 
blir det möjligt att se patientens lidande och aktuella hälsohinder. 
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Sammanfattning av bedömning som forskningsområde 
Litteraturgenomgången har visat att det inom ambulanssjukvård finns 
olika perspektiv på bedömning. I huvudsak har två olika inriktningar i 
forskningen om bedömning framkommit. Det förekommer ett angrepps-
sätt som menar att bedömning kan ses som en avgränsad och analytisk 
beslutsprocess där diagnostiska resonemang kan ingå. Inom detta synsätt 
fokuseras bedömningen som en kognitiv process som kan vägledas av 
standardiserade och generella bedömningsmodeller. Den grundläggande 
principen är att bedömningen företrädesvis grundas i objektiva och mät-
bara data. Det innebär vidare att logiska resonemang och även ett logiskt 
utväljande av alternativ från en uppsättning möjligheter kan tillämpas. 
”Triage” och andra åtgärdsmodeller är typiska för detta perspektiv på be-
dömning. 

Dessutom har det påvisats att bedömning kan vara en kontinuerlig 
process som kan liknas vid ett öppet förhållningssätt. Det är ett tillväga-
gångssätt i vårdandet där vårdaren varseblir patientens behov med ut-
gångspunkt i patientens hälsohinder. Med detta perspektiv på bedömning 
fokuseras förståelsen av patientens situation och patienten betraktas som 
en integrerad helhet.  

Mot bakgrund av litteraturgenomgången framgår det således att be-
dömning kan vara en vårdprocess utan påvisbara och absoluta gränser. 
Jag väljer dock att i föreliggande avhandling tidsmässigt begränsa fors-
ningsområdet från att vårdaren inom ambulanssjukvård tar emot uppdra-
get från SOS-centralen fram till överlämnandet på mottagande enhet. 
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PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 
En central utgångspunkt i denna avhandling är att det inom ambulans-
sjukvård finns en erfarenhetsbaserad, men inte alltid explicitgjord, kun-
skap som ligger till grund för vårdarnas bedömning av patienterna och 
deras behov av vård. Tidigare forskning visar att det finns en grundläg-
gande föreställning om att särskilt erfarna vårdare besitter en sammansatt 
kompetens där bedömning betraktas som en kontinuerlig process i vår-
dandet. Den tidigare redovisade forskningen visar även att bedömning 
inom ambulanssjukvård huvudsakligen är inriktad på generalisering och 
standardisering, men forskningen har inte problematiserat huruvida detta 
påverkar vårdarnas möjligheter att kunna utföra en nyanserad bedömning 
av den individuella människans behov av vård.  

Med kännedom om denna problematik framstod det som angeläget att 
undersöka den erfarenhetsbaserade bedömningen med ett vårdvetenskap-
ligt livsvärldsperspektiv. Bedömningskunskapen behöver synliggöras, 
beskrivas, problematiseras och analyseras för att kunna bidra till kun-
skapsutvecklingen inom ambulanssjukvårdens forsknings- och vårdom-
råde.  
 
Det första syftet med forskningen, som ligger till grund för denna av-
handling, var att med ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv beskriva 
och analysera ambulanssjukvård med fokus på fenomenet bedömning. 
Till detta syfte knöts följande frågeställningar: 
• Hur kan vårdarnas erfarenhetsbaserade bedömning i ambulans-

sjukvård förstås ur ett vårdvetenskapligt perspektiv? 
• Vad kännetecknar erfarna vårdares bedömning inom ambulans-

sjukvård? 
• Vad ligger till grund för denna bedömning? 
• Hur kommer bedömningen till uttryck i ambulanssjukvård? 
 

Det andra syftet var pedagogiskt och avsikten var att kunna dra slutsat-
ser om lärandet inom ambulanssjukvård mot bakgrund av de kunskaper 
som det empiriska resultatet genererade. På så vis var avsikten att skapa 
en syntes, bestående av didaktiska idéer, som utgår från vårdvetenskap 
och beskriver hur bedömning kan läras och bli till stöd för framtidens 
vårdare inom ambulanssjukvård. Till detta syfte knöts följande frågeställ-
ningar: 
• Hur kan studenter och vårdare lära sig bedömning inom ambu-

lanssjukvård? 
• Vad skulle kunna befrämja sådant lärande? 
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Metod 
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VETENSKAPLIG OCH METODOLOGISK 
ANSATS 
För att kunna beskriva och analysera fenomenet, ”ambulanssjukvård med 
fokus på bedömning av patienten, såsom det erfars av erfarna vårdare”, 
behövs en ansats som kan möta vårdarnas livsvärld. Det är härigenom 
den erfarenhetsbaserade kunskapen, som ligger till grund för bedömning-
arna, kan lyftas fram, synliggöras och problematiseras. Av denna anled-
ning valdes en fenomenologisk ansats på livsvärldsteoretisk grund (Dahl-
berg, Drew & Nyström, 2001). Den kunskapsdimension som här fokuse-
ras är det omedelbara förhållningssätt till världen, som beskrivs i feno-
menologisk filosofi, av Bengtsson (1993b) kallad erfarenhetsfilosofi. Det 
fenomenologiska livsvärldsperspektivet beskriver en naturlig och nära 
kontakt med världen. Denna ”naturliga inställning” karaktäriserar alla de 
vardagssysslor, som exempelvis praktiker utför. För att kunskap ska 
kunna utvecklas krävs också ett reflekterande förhållningssätt i praktiken. 
I föreliggande forskning betraktas således bedömning som en företeelse 
som tar sin utgångspunkt i människors livsvärld och deras mer eller 
mindre reflekterade erfarenheter. 

Den fenomenologiska ansatsen som tillämpas i föreliggande forskning 
kan i sin tur beskrivas med två teorier, livsvärldsteorin och intention-
alitetsteorin. Dessa fenomenologiska teorier utgör utgångspunkten för 
metodologi och empiriskt genomförande, och är i forskningen ett genom-
gående förhållningssätt med öppenhet och följsamhet. Vidare har forsk-
ningsansatsen fyra kännetecken: tyglad förståelse, datamaterialet är be-
skrivningar, forskningen är innebördssökande, och att målet är att finna 
fenomenets generella struktur (Dahlberg et al., 2001). 

Livsvärlden som grund 
Enligt Husserl85 (1970) är livsvärlden vår upplevelsevärld som vi ständigt 
tar för given och som vi har en naturlig inställning till. De händelser och 
skeenden som är oss nära och som verkar naturliga blir inte problematise-
rade, inte heller det som erfars, menar Bengtsson (1993b; 1998). Den 
verklighet som framträder för medvetandet tas för given som faktiskt exi-
sterande, exakt så som den visar sig. Denna naturliga inställning karaktä-
riserar de vardagssysslor som människor utför. 

––––––––– 
85Husserl (1859-1938) betraktas vanligen som upphovsman till och som den viktigaste företrädaren 

för fenomenologin (Haglund, 1995). Fenomenologi var emellertid redan på 1700-talet ett begrepp 
inom filosofin och har aldrig betraktas som en enskild filosofi (Husserl, 1995).  
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Schütz beskriver livsvärlden som en vardagsvärld86 (Schütz & Luck-
mann, 1973). Han förstår livsvärlden som en ursprungligt praktisk och 
social värld, som ett praxisfält i relation87 med andra. Intresset för världen 
är därför inte i första hand bestämt av ett teoretiskt intresse. Känneteck-
nande för vårdarbetet inom ambulanssjukvård är att det är både praktiskt 
(Sjöström & Johansson, 2000) och socialt (Melby, 2002). Ett sätt att ha 
livsvärlden som grund för forskningen är därför att fokusera vardagsvärl-
den inom ambulanssjukvårdens praxisfält. Beskrivningar, resultat och 
slutsatser utgår från vårdarnas vardagliga tillvaro inom ambulanssjuk-
vård, och deras tillit till sina erfarenheter av bedömning. 

Bengtsson (1999) skriver att den vardagliga livsvärlden, enligt Schütz, 
är tillgänglig genom ett erfarenhetsförråd. Där ges inte bara tillgång till 
de egna erfarenheter som människan gjort, utan även de erfarenheter och 
kunskaper som har övertagits från andra, t.ex. från föräldrar och lärare. 
Schütz (2002) menar till och med att merparten av denna kunskap har 
förmedlats av andra. Människan tar därmed över ett relevanssystem som 
är accepterat av kulturens anonyma och gemensamma perspektiv. Livs-
världen är därutöver en historisk värld, som traderas från människa till 
människa. Schütz hävdar, att människan i denna värld är kroppslig och 
verklig, samt med en inställning av full uppmärksamhet88 mot livet och 
dess krav. Uppmärksamheten är riktad mot de människor som världen de-
las med på följande sätt: ”In order to become aware of such a situation, 
the participant must become intentionally conscious of the person con-
fronting him” (s 163). Enligt Schütz är den vardagliga livsvärlden den 
suveräna verkligheten (Schütz & Luckmann, 1973). 

Även om livsvärlden till viss del kan förstås som vardagsvärlden är 
den inte synonym med livsvärlden. Bengtsson (1999) gör en betydelsefull 
distinktion mellan begreppen vardagsvärld och livsvärld, och menar att 
vardagsvärlden kan överskridas. Livsvärlden har en annan dimension och 
är oupplösligen förbunden med den erfarande människan. Det är en kom-
plex verklighet med en rikedom av enskilda egenskaper som inte låter sig 
reduceras, den kan därmed inte överskridas i någon bemärkelse. De erfa-

––––––––– 
86 Schütz använder begreppet ”everyday life-world” (Schütz & Luckmann, 1973). Bengtsson talar 

ibland också om livsvärlden som den ”vardagliga livsvärlden” (2002) och ”vardagsvärlden” (1998). 
87 Den sociala vardagsvärlden är enligt Schütz (1997) rumsligt strukturerad i en omvärld som är inom 

räckvidd för oss, och en medvärld som är inom potentiell räddvidd, men dock inte lika självklar. Om- 
och medvärld delas med andra och vi kan således etablera relationer med varandra. I omvärlden har vi 
direkt tillgång till varandra och varandras erfarenheter. Schütz skiljer dock på två olika direkta relat-
ioner, dels en du-relation och dels en vi-relation som vi värderar olika. I du-relationen är vi ensidigt 
medvetna om den andres tillvaro, men i vi-relationen finns det en ömsesidig medvetenhet. Schütz 
menar vidare att till människor i medvärlden har vi bara indirekta relationer, nämligen de-relationer. 
Dessa människor är anonyma och allmänna för oss, men de kan komma in i vår omvärld och därmed 
få större betydelse för oss. I så fall ges det möjlighet till att konkretisera den allmänna bilden genom 
att mötas ansikte mot ansikte, menar Schütz. Min stärvan i föreliggande forskning har varit att i en 
omvärld möta informanterna ”ansikte mot ansikte” och bygga upp vi-relationer. 

88 ”Full uppmärksamhet mot livet och dess krav” kan förstås som en medvetenhet om de relationer och 
övriga erfarenheter som görs i den vardagliga livsvärlden, menar Bengtsson (2002, s 15).  
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renheter som människan gör i livsvärlden är passivt fungerande och före-
gås alltså inte nödvändigtvis av någon intellektuell aktivitet. Således kan 
människan även göra sina erfarenheter utan att t.ex. göra jämförelser och 
dra slutsatser. Livsvärlden är, i Husserls (1970) filosofi, en förvetenskap-
lig och förreflexiv värld, dvs. den föregår vetenskap och reflektion. Dess-
utom är livsvärlden en förutsättning för vetenskapligt arbete. Att utgå från 
livsvärlden handlar inte om ett godtyckligt teoretiskt antagande, betonar 
Bengtsson, utan om en grundläggande tillit som utgör förutsättningen för 
alla teoretiska antaganden. 

Ett sätt att ha livsvärlden som grund för forskningen är att fokusera 
vardagsvärlden. Beskrivningar, resultat och slutsatser utgår från vårdar-
nas vardagliga tillvaro inom ambulanssjukvård, och deras tillit till sina er-
farenheter av bedömning. Ett annat sätt att ha livsvärlden till grund för 
forskningen är att bejaka den som för-vetenskaplig grund, en kunskaps-
teoretisk grund för det metodologiska arbetet som leder fram ”till sakerna 
själva”. 

Till sakerna själva 
Bengtsson (1993b) beskriver att fenomenologin har två grundläggande 
komponenter, dels är det vändningen mot sakerna själva och dels är det 
kravet på följsamhet mot sakerna. Fenomenologins slagord ”Till sakerna 
själva” (s 23), innebär att undersöka världen så som den visar sig, dvs. 
som fenomen. Fenomen är ett centralt begrepp i fenomenologin och kan 
enligt Dahlberg et al. (2001) förstås som en företeelse så som ett subjekt 
uppfattar, upplever eller erfar den. Saken visar sig i erfarenheten och det 
är således utifrån erfarenheten som sakerna klargörs. ”Saken” som klar-
görs i den här avhandlingen är bedömning av patienter i ambulanssjuk-
vård. 

Fenomenologin går ut på att, i någon mening få grepp om sakerna så 
som de visar sig i erfarenheten och begreppslägga dem, men därmed är 
det väsentligt, som Dahlberg och Dahlberg (2003) skriver, ”att inte be-
stämma det obestämda” för snabbt eller brutalt. Det fenomenologiska 
förhållningssättet förutsätter fördomsfrihet och avsaknad av färdiga teo-
rier. Detta innebär att fenomenologin knappast är en metod i traditionell 
betydelse, åtminstone inte om man med ”metod” avser ett antal fasta eller 
förutbestämda ”steg” som ska leda forskningen. Forskningen ska i stället 
ledas av sakerna själva så som de visar sig. Det betyder att forskaren strä-
var efter att ”bestämma det obestämda” med stor öppenhet och följsam-
het, dvs. forskningen ska praktiseras med varsamhet och finkänslighet. 
Fenomenet ska tillåtas vara obestämt så länge som möjligt.  

Göra rättvisa åt livsvärlden 
Livsvärldsteorin betonar vikten av att livsvärlden ges full rättvisa, så att 
fenomenet får presentera sig i sin komplexitet. För detta krävs det en me-
todologisk kreativitet, vilket i föreliggande forskning har kommit till ut-
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tryck i att olika datainsamlingsmetoder har tillämpats. De använda meto-
derna fångar livsvärlden och fenomenet på olika sätt och under olika för-
utsättningar, så att fenomenet har fått möjlighet att visa sig i sin mång-
fald. Fenomenet måste följaktligen sökas i sitt naturliga sammanhang och 
på sina egna villkor. ”Det är först i sitt sammanhang som enskilda erfa-
renheter eller handlingar blir fullt begripliga”, menar Bengtsson (1999, s 
40). Därmed införskaffas förståelse för hur världen ses utgående från den 
sociala vardagsvärldens struktur med omvärld och medvärld. Den feno-
menologiska forskningens största utmaning är att skapa möten som ger 
rättvisa åt fenomenet. 

En förutsättning för ett sådant möte är, enligt Merleau-Ponty (2000), 
att det blir kommunikation och interaktion mellan levda kroppar. Med 
”levd kropp” avser han människors subjektivt levda kropp, som både ger 
fäste i världen och tillgång till världen (Dahlberg et al., 2001). Merleau-
Ponty menar vidare, att den levda kroppen ursprungligen är social och att 
vi därför förstår varandra utifrån gester och kroppsliga uttryck, under för-
utsättning att vi delar liknande kulturella erfarenheter. Den andres bete-
ende har redan en mening för oss, och vi har möjlighet att upptäcka den 
andre genom vår egen tillgång till världen. Då ges både tillgång till andra 
människor och ting i världen. I denna forskning om ambulanssjukvård, 
var därför min förståelse och kännedom om forskningsfältet av betydelse 
för att få tillgång till vårdarnas vardagsvärld och erfarenheter av bedöm-
ning. Det sociala och kulturella sammanhanget var inte helt nytt, pga. 
mina erfarenheter som lärare inom vårdområdet, vilket ökade möjlighet-
erna till att ge rättvisa åt vårdarnas livsvärldar. Samtidigt kan sådan för-
ståelse skapa problem genom att allt för mycket tas för givet. Lösningen 
finns dock i forskarens förhållningssätt och möjligheterna till reflektion. 

Erfarenhet och reflektion 
Vetenskapligt arbete innebär ett begreppsläggande och ett synliggörande 
för att lyfta fram avsikter och insikter i handlingar, vilket leder fram till 
ny kunskap om praxis (Molander, 1998). Ur ett kunskapsteoretiskt per-
spektiv är erfarenheten grunden till kunskap och reflektion ses som förut-
sättning för att en kunskapsutveckling ska ske. 

Husserls intentionalitetsteori ska förstås, som att medvetandet är riktat 
mot något annat än sig självt, dvs. det är riktat mot en företeelse, ett ob-
jekt. I detta förhållningssätt till världen problematiseras inte det som er-
fars (Bengtsson, 1993b, 1999). Det som erfars och själva erfarandet pro-
blematiseras inte. Emellertid är det möjligt att problematisera erfarenhet-
en, dvs. den kan reflekteras över. 

Reflektion kan således förstås med hjälp av teorin om medvetandets in-
tentionalitet (Husserl, 1970). Objekt eller företeelser som erfars har en 
mening för oss, vi erfar något med substans och en bestämd betydelse. 
Vidare uppfattas företeelser, som kan vara både konkreta och abstrakta, 
på olika sätt av olika personer, vilket i sin tur beror på tidigare gjorda er-
farenheter. En sådan oproblematisk hållning inbjuder till ett distanslöst 
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förhållande till gjorda erfarenheter och det naturliga skeendet blir ej hel-
ler kritiskt granskat. Att vara i det naturliga förhållningssättet innebär i 
grunden en frånvaro av analys och kritisk reflektion. Den erfarenhetsba-
serade kunskapen kan därför jämföras med det omedelbara och intention-
ala förhållningssättet till världen. Den naturliga inställningen innebär en 
implicit kunskap, som är förkroppsligad, säger Merleau-Ponty (2000). 

Teorin om intentionaliteten innebär även, att erfarenheten alltid inne-
håller mer än vad som direkt visar sig och presenteras för oss, alltså det 
som är omedelbart givet. Erfarenheten innehåller även att ta ”något” för 
givet. I föreliggande forskning om bedömning i ambulanssjukvård kan 
vårdandet utgöra ett sådant ”för givet-tagande”. Det är således viktigt att 
vara observant på livsvärldens sammansatta verklighet utanför sjukhuset 
där vårdandet och bedömningen har en rikedom av egenskaper som inte 
låter sig reduceras. Det är bl.a. därför som det är viktigt att inte för snabbt 
och oförsiktigt ”bestämma det obestämda”. 

Reflektionsprocessen innebär en bearbetning av det erfarna i relation 
till tidigare erfarenheter. Då något problematiseras och blir ifrågasatt görs 
det mot bakgrund av det självklara, som är naturligt och därför för givet-
taget. Gadamer (1989) menar att den samtida horisonten bildas utifrån det 
förflutna och betonar traditionens betydelse. Förståelsen sker alltid som 
en sammanflätning av samtida och historiska horisonter, enligt Gadamer. 
Han beskriver den medvetna reflektionen som att ”öppna horisonten” och 
därmed utmana den naturliga hållningen. Det kan förstås som att ny och 
gammal erfarenhet möts för att en ny förståelse ska möjliggöras, dvs. en 
horisontsammansmältning inom traditionen. Denna sammansmältning av 
horisonter pågår hela tiden, och reflektionen är en ständigt pågående pro-
cess i människans varande och i hennes möte med världen. 

Enligt Schütz och Luckmann (1973) innebär all erfarenhet en föränd-
ring i vardagsvärlden jämfört med det som tidigare har tillägnats som 
självklarheter och utgör vanor och fördomar. Denna värld av vanor är en 
flertydig verklighet som är beroende av människans liv, men upplevs 
ändå inte flertydig. Snarare är upplevelsen absolut och entydig. Det själv-
klara är dock omgivet av det obestämda i varje konkret situation, vilket är 
horisonter av obestämdheter som kan bestämmas. Hur det obestämda 
kommer att bestämmas och fördomar bytas ut, avgörs av de pragmatiska 
motiv eller relevansstrukturer som styr människan i vardagsvärlden. 
Följaktligen är reflektion, enligt det fenomenologiska perspektivet, en 
helhetsakt som inbegriper hela människan i sin levda existens, och som vi 
lever igenom (Merleau-Ponty, 2000; Schütz, 2002). 

På ett övergripande plan kan två aspekter av reflektion urskiljas, själv-
reflektion och tänkande (Bengtsson, 1998). Självreflektionens viktiga 
egenskap är att etablera distans till oss själva och det vi gör. Med hjälp av 
självreflektion är det möjligt för praktikern att få kunskap om sig själv 
och sin praxis. Reflektion som tänkande ska förstås som en ingående ef-
tertanke så att tanken uppehåller sig en längre tid vid en företeelse för att 
få en bättre förståelse (Bengtsson, 1998). Enligt Molander (1998) före-
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kommer ett reflektivt tänkande då ett ämne ses över ordentligt i tänkandet 
och beaktas på ett seriöst och följdriktigt sätt.  

Tyglad förståelse 
Att som forskare tygla sin förståelse av fenomenet, innebär en kontrolle-
rad hållning till fenomenet som studeras (Ashworth, 1998; Dahlberg et 
al., 2001)89. Hållningen innebär en strävan att beskriva fenomenet i relat-
ion till den som är bärare av fenomenet, dvs. i förhållande till ett subjekt. 
Vidare innebär hållningen att, efter bästa förmåga, ha kontroll över tidi-
gare kunskaper om fenomenet. Det tas därmed ingen hänsyn till teorier, 
andra antaganden eller färdiga tolkningar, till förmån för den levda erfa-
renheten. 

Det kontrollerade förhållningssättet innebär för mig som forskare en 
medvetenhet om mina tidigare erfarenheter, som består av föreställningar 
och idéer om bedömning inom ambulanssjukvård. Det är sådana erfaren-
heter som jag förvärvat som lärare inom akutsjukvård, t.ex. under prak-
tikbesök på olika ambulansstationer. Det gäller även erfarenheter som 
projektledare i ett kunskapscentrum. Självreflektion är en förutsättning 
för att förförståelsen ska kunna tyglas och hindras från att okontrollerat 
styra forskningsarbetet. Det ska ses som en medveten handling som krä-
ver forskarens distansering till sig själv. 

Följaktligen har jag strävat mot en kontrollerad hållning i forskningen, 
som inneburit att jag velat problematisera mitt naturliga förhållningssätt 
till ambulanssjukvård. Ett sådant problematiserande kan i goda fall bidra 
till en öppenhet för fenomenet. Gadamer (1989) menar att det krävs öp-
penhet för att kunna upptäcka något nytt, eller för att man ska kunna se 
”annanheten”. I föreliggande forsknings datainsamling tillämpade jag ett 
öppet förhållningssätt, där mina frågor kännetecknades av nyfikenhet och 
en allmän vetgirighet. Jag ifrågasatte det självklara och tog god tid på 
mig. Detta förhållningssätt är motsatsen till att vara oreflekterat förstå-
ende och ”ta för givet”. 

För den tyglade förståelsen krävs vidare en avspänd attityd, där aldrig 
tanken på ”det rätta svaret” finns med. Det är en följsamhet till fenomenet 
som ställer krav på lyhördhet och aktivt lyssnande. Med hjälp av sådan 
följsamhet kunde jag ta del av fenomenet för att upptäcka variationer, så 
att fenomenet så att säga fick framträda på sina egna villkor. I denna 
forskning betydde det ett engagemang för och ett inlyssnande av vårdares 
erfarenheter av bedömning. Jag strävade mot att få ta del av bedömningen 
på ett sätt som överraskade mig, och var nytt i relation till min förförstå-
else. 

Denna strävan innebar en successiv integrering i forskningens speciella 
grundhållning och att jag i praktiken fick lära mig ett antal läxor innan det 

––––––––– 
89 Jmf. Aschworth (1998) som påtalar betydelsen av den fenomenologiska reduktionen i relation till 

fenomenografi som exempel på livsvärldsteoretisk forskning. 
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tyglade livsvärldsperspektivet kändes införlivat. Den allra första forsk-
ningsintervjun i förstudien är ett sådant exempel. Under pågående inter-
vju ”glömde” jag bort min forskarroll vid ett par tillfällen, och intog en 
kollegial relation till informanten vilket jag då upplevde som betryg-
gande. Att det delvis var en misslyckad intervju kunde identifieras genom 
att upplevelsen, och senare även innehållet i datamaterialet, kändes igen 
och var motsatsen till förvånande. En annan fallgrop som jag ramlade i, 
inträffade i början på huvudstudiens observationer. Den aktuella vårdsitu-
ationen gällde en svårt sjuk kvinna som behandlades med avancerade 
vårdinsatser. Då tappade jag tillfälligtvis min utifrån observerande fors-
karroll, och gled över i vårdarrollen. Det innebar att jag avlöste en av 
vårdarna beträffande att assistera patientens andning. Dessa händelser 
tränade min självreflektion på ett påtagligt sätt, så att jag tidigt kunde 
”bromsa” mig själv, då jag var på väg att tappa min tyglade grundhåll-
ning. Jag fick således påminnelser om hur svårt det är, att inte bara inta 
en öppen hållning utan att även vidmakthålla den, men det blev därige-
nom inte mindre lärorikt. Successivt utvecklade jag härigenom en disci-
plinerad självreflektion, vilket hjälpte mig att hantera den egna erfaren-
heten och förståelsen, samt därigenom mera öppet kunna upptäcka vår-
darnas perspektiv. Det var då mycket som framträdde och blev överras-
kande. Speciellt förvånad blev jag av vårdarnas förmåga ett anpassa sig 
till de skiftande situationer som ambulanssjukvården innebär, och därmed 
de olika förutsättningar som gäller för bedömningen. 

Jag hade, som tidigare nämnts, tidigare besökt ambulansstationer och 
pratat med vårdare i olika sammanhang. Detta har gett mig en föreställ-
ning om de speciella villkor som vårdarna arbetar under; ett sådant exem-
pel är hur de samverkar och kommunicerar bl.a. med larmcentralen. An-
nan förståelse som jag hade för vårdområdet gällde kunskaper inom akut-
sjukvård, inte minst de medicinska ämneskunskaperna. Det kan betraktas 
som en risk för att dessa kunskaper har hindrat mig att se fenomenet, dvs. 
”ambulanssjukvård med fokus på bedömning av patienten, såsom det er-
fars av erfarna vårdare”. Risken kunde således finnas för att min upp-
märksamhet, trots allt, var riktad på annat, t.ex. vårdarnas medicinska 
kompetens. Dessutom är akutmedicin naturligt nog en stor del av ambu-
lanssjukvård, vilket ytterligare kan ha försvårat möjligheterna för mitt 
forskningsfenomen att framträda. 

Följaktligen kan denna kännedom betraktas som ett hinder för öppen-
heten, eftersom jag hade en förståelse för ambulansvärlden och de villkor 
för vårdandet som där är rådande. Jag kunde därför riskera att vara okri-
tisk till vårdarnas förhållningssätt. Det bör dock betonas att alla mina er-
farenheter varit ur ett utifrånperspektiv, ur att som lärare ha betraktat vår-
dandets yttre horisonter. Jag har aldrig varit vårdare inom ambulanssjuk-
vård och därmed inte kunnat uppleva bedömningens och vårdandets inre 
horisonter, dvs. ur ett livsvärldsperspektiv inom ambulanssjukvården. 
Samtidigt är erfarenheten en styrka, t.ex. mina kunskaper inom det akut-
medicinska ämnesområdet, vilka har gjort att jag aldrig behövt vara 
otrygg i observationssituationerna, inte ens med svårt sjuka patienter. 
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Istället, med stöd av dessa tidigare erfarenheter, kunde jag förhålla mig 
till situationerna på ett konstruktivt sätt, oberoende av vilken vårdsituat-
ion vi hamnade i. Exempel på konstruktivt förhållningssätt är att jag i 
akuta situationer kunde bryta min forskarroll av etiska skäl och istället bi-
stå i vårdarbetet, bl.a. genom att hämta utrustning till vårdarna. Jag hade 
erfarenheter som kanske till och med utgjorde en förutsättning för fältar-
betets genomförande, vilket närmast kan förklaras som att inte vara ivä-
gen utan kunna ta ansvar för min egen säkerhet. Emellertid exemplifierar 
detta ett fåtal situationer då min forskarroll fick stå tillbaka. Sammantaget 
gav min förståelse för ambulanssjukvård tillgång till ett forskningsfält 
som jag annars inte fått tillträde till. 

Beträffande mina tidigare erfarenheter finns det ett annat exempel som 
gäller språket inom ambulanssjukvård. Det var mycket vanligt att vårdar-
na i sina berättelser, i intervjuer och samtal, anknöt till vedertagna be-
grepp och förkortningar bl.a. beträffande medicinska och tekniska be-
grepp samt den utrustning som finns i ambulanserna. Tack vare att jag 
förstod fackspråket förstod jag även deras jargong. Detta innebar att jag 
inte blev skrämd eller vilseledd av olika förkortningar och uttryck. Det är 
istället exempel på omständigheter där min förförståelse hjälpte mig så att 
jag inte behövde fråga i onödan. Vid andra tillfällen då jag ville veta mera 
ställde jag följdfrågor. Exempelvis var det vanligt förekommande att vår-
darna berättade, att ”jag hade en känsla av” och motsvarande upplevelser. 
Mitt förhållningssätt innebar då att jag frågade vidare om ”hur den käns-
lan var”. Sådana situationer uppkom under fältarbetets samtal. Vårdarna 
visste att jag skulle fråga vidare med ”hur tänker du då” och ”hur vad 
det”. De lärde sig att jag inte gav mig så lätt och de tvingades till reflekt-
ion för att kunna beskriva sina erfarenheter. Följdfrågorna blev emellertid 
aldrig desamma, för de anpassades till vårdarnas berättelser. Det var ett 
”utforskande” möte med vårdarnas livsvärldar och deras erfarenheter av 
bedömning i ambulanssjukvård. 
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GENOMFÖRANDE 
Forskningsfältet är ambulansverksamheten i Västsverige, där det empi-
riska genomförandet ägde rum. En förstudie och en huvudstudie har 
gjorts varav huvudstudien utgörs av ett fältarbete. Förstudiens syfte var 
att ge en första förståelse för vårdandet inom ambulanssjukvård med fo-
kus på bedömning. Den nya förståelsen skulle förbereda för och vägleda 
mig i huvudstudiens datainsamling, dvs. ange riktningen beträffande hur 
fenomenet visar sig. För övrigt var huvudstudien planerad, vilket innebar 
att jag hade tagit ställning till att den empiriska datainsamlingen skulle 
vara i form av deltagande observationer inom ambulanssjukvård. 

Däremot var det inte fastställt från början hur många informanter som 
skulle ingå eller exakt hur stort datamaterialet skulle vara, dvs. antalet in-
tervjuer under förstudien respektive ambulansuppdrag med fältsamtal och 
fältanteckningar under huvudstudien. Omfattningen av datainsamlingen 
avgjordes istället under forskningsarbetes gång. Eftersom vi ständigt för-
håller oss till ett meningssammanhang, kan vi sluta oss till, att ett slags 
bearbetning av det som framkom vid datainsamlingarna startade redan 
under själva insamlingen (Pilhammar Andersson, 1996; Taylor & Bog-
dan, 1998). Under huvudstudien var den bearbetningen mest påtaglig. 
Avgränsningar kunde därför göras när jag ansåg att inget väsentligt nytt 
skulle tillkomma även med ytterligare datamaterial. Det bör ändå betonas 
att jag inte såg detta som en definitiv gräns, men mer material var inte re-
levant för forskningens syfte, dvs. jag ansåg mig ha fått tillräckligt inne-
bördsrik data, vilket senare bekräftades under analysen. 

Forskningsfrågorna har således besvarats genom att jag har tagit del av 
ambulanssjukvårdens vårdpraxis. Närmare bestämt är det vårdarnas erfa-
renheter i form av förmedlade upplevelser, tankar, känslor, handlingar 
och språk i relation till bedömning som utgör forskningsunderlaget. 
Uppmärksamheten har därför varit riktad mot vad som presenterades i 
vårdarnas utsagor om bedömning, och det som kunde observeras med av-
seende på fenomenet. 

En modell över forskningens genomförande presenteras i figur 1 ne-
dan. Därefter redovisas mina forskningsetiska ställningstaganden och de 
olika datainsamlingsmetoderna med tillhörande teori, empiriskt genomfö-
rande och analys. 



60 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1. Modell över forskningens genomförande med ingående datainsamling och dess 
relationer till resultatredovisningen. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Den forskningsansats som tillämpats i forskningen inbegriper ett etiskt 
krav som beaktats genom hela forskningsprocessen. Den fenomenolo-
giska betoningen på öppenhet innebär ett etiskt förhållningssätt, som 
präglas av värdighet och respekt inför informanterna. Hur detta konkret 
har kommit till uttryck återfinns i beskrivningarna av såväl datainsamling 
som analys. För övrigt har etiska överväganden gjorts med hänsyn till in-
formanternas rätt till information, samtycke och frivilligt deltagande. Det 
betyder att samtliga informanter har haft möjlighet att när som helst, och 
utan någon motivering, avbryta sitt deltagande. Informanterna har även 
tillförsäkrats konfidentialitet, vilket inneburit att data av personlig karak-
tär har skrivits om, utan att innebörden som helhet har förändrats. Att 
dessa integritets- och identitetsskydd måste ställas mot forskningskravet 
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på att kunskaper utvecklas och fördjupas, är etiska krav som lyfts fram av 
både HSFR90 (1990) och ICN91 (2000). De etiska riktlinjerna har beaktats 
i denna forskning samtidigt som nyttjandegraden befanns vara stor, bl.a. 
då motsvarande forskning i ämnet vårdvetenskap tidigare ej genomförts. 

Speciella forskningsetiska ställningstaganden gjordes, beträffande pati-
enterna och vårdarna, i samband med huvudstudien som innehöll ett fält-
arbete inom ambulanssjukvården. Tillstånd inhämtades därför från forsk-
ningsetikkommittén92 i Göteborg. 

En viktig forskningsetisk fråga var om fältarbetets genomförande i 
ambulans kunde upplevas integritetskränkande för patienter respektive 
vårdare. För patienterna kunde min blotta närvaro i ambulansen uppfattas 
negativt, som en utomstående som bara tittar på. Patientens redan utsatta 
situation, speciellt genom det hastigt uppkomna vårdbehovet, skulle ytter-
ligare kunna förvärras. Det var därför av vikt att jag inte tillkännagav 
mina avsikter för patienter och närstående, förrän efter att vårdarna gjort 
första bedömningen. Vård och behandling genomfördes därför som van-
ligt och utan fördröjning, och påverkades således inte av forskningen. 

Jag var iklädd samma uniforma kläder som vårdarna och avvaktade 
tills vårdarna var färdiga. Då presenterade jag mig och forskningens 
syfte, samt frågade om det gick bra att jag åkte med i ambulansen. Mitt 
deltagande förutsatte följaktligen patients/närståendes medgivande. I den 
händelse av att minsta tveksamhet skulle uppkomma, hade jag med mig 
en skriftlig information om studien, som även innehöll uppgifter om mitt 
namn och telefonnummer där jag kunde nås (se bilaga 6). Främsta avsik-
ten med den skriftliga informationen var att patient/närstående skulle ges 
möjlighet att ta kontakt med mig efter att den akuta situationen hade av-
klingat. 

Vid de tillfällen då patientens medgivande inte gick att få, tillfrågades 
således de närstående. I de fall då inte heller deras medgivande kunde in-
hämtas genomfördes datainsamlingen utan något sådant medgivande. Av 
de 25 ambulansuppdrag som ingår i datamaterialet, genomfördes 17 med 
ett sådant medgivande och åtta utan. Det bör särskilt betonas att forsk-
ningens fokus var på vårdarna, vilket borde förmildra det faktum att pati-
entmedgivande saknas i dessa åtta fall. Samtliga vårdsituationer registre-
rades som ”med patients/närståendes medgivande” eller ”utan pati-
ents/närståendes medgivande”93.  

Vårdarna i sin tur skulle ha kunnat uppleva forskningen som integri-
tetskränkande av flera anledningar. Det faktum att jag skulle följa deras 
vårdarbete, tätt intill dem under hela ambulansuppdraget, var en sådan 
eventuell anledning. Detta var en ovanlig situation, som i allmänhet 
skulle kunna upplevas generande. Situationen skulle dessutom kunna lik-
––––––––– 
90 Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
91 International Council for Nurses. 
92 Diarienummer Ö 052/01. 
93 Exempel på vårdsituation då inte något medgivande gick att få var då patienten var alkoholpåver-

kad. Det fanns heller ingen anhörig närvarande som kunde ge ett medgivande.  
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ställas med, att bli kontrollerad beträffande sina yrkeskunskaper, bli utsatt 
för granskning och ”uthängd” i offentligt ljus. En annan integritetsaspekt 
gällde risken för att forskningen skulle kunna bli till en jämförelse mellan 
olika yrkesgrupper, t.ex. ambulanssjukvårdare och sjuksköterskor. Sam-
mantaget skulle vårdarnas situation under fältarbetet ha kunnat leda till 
att en osäkerhet i vårdarbetet utvecklades, och därmed eventuellt till att 
det uppstod säkerhetsrisker i vård och behandling. Denna förmodade sä-
kerhetsrisk kunde dock minimeras, genom att det var de mest erfarna 
vårdarna som deltog i forskningen. 

Emellertid fanns också möjligheten att vårdarna kunde uppleva forsk-
ningen som en bekräftelse på sitt vårdarbete. Detta kan förstås mot bak-
grund av att jag engagerat tog del av deras erfarenheter och visade dem 
ett stort intresse. Forskningens informanter hade följaktligen goda möj-
ligheter till att diskutera vårandet med mig, som både hade tid och var in-
tresserad av att lyssna. 

Det faktum att jag är lärare har också beaktats i sammanhanget, och 
kunde möjligen komplicera vårdarnas situation ytterligare. Mitt tidigare 
arbete inom högskolan kunde påverka deras situation och vad de valde att 
delge i berättelser och intervjuer. Min strävan har dock varit att i samtliga 
relationer fokusera på forskningen. Två av informanterna hade jag träffat 
tidigare. Därför var jag noga med att tydliggöra att jag nu träffade dem i 
egenskap av forskare. Mitt intresse var att få ta del av deras erfarenheter 
och upplevelser av bedömning i ambulanssjukvård, helt fritt från krav och 
prestation. Ett sätt att visa detta, var att jag ledde samtalet så att vårdarna 
fick berätta och beskriva även det som kan anses som självklart i sam-
manhanget. Vidare undvek jag alla former av teoretiska uttryck eller på 
annat sätt otydliga och främmande ord. 

Möten mellan mig och informanterna har i den här forskningen ge-
nomgående kännetecknats av kommunikation och interaktion. Vårdarna 
var väl införstådda med forskningens syfte, och hade gett sitt medgivande 
till såväl intervjuer som observationer. De hade genomgående en positiv 
inställning till att dela med sig av sina erfarenheter. En känsla av gemen-
skap och närhet infann sig i våra möten, vilket var en stor tillgång vid da-
tainsamlingens genomförande. Det var en samvaro med ömsesidig 
”riktadhet”, på så vis att vårdarna var intresserade av min forskning och 
jag blev inbjuden i deras vardagsvärld inom ambulanssjukvård. Därige-
nom fanns det en atmosfär av engagemang i båda studierna. 

Informanterna 
Vårdarna och deras deltagande i forskningen var naturligt nog, genom de-
ras olika erfarenheter, helt avgörande för att fenomenet skulle kunna syn-
liggöras. De var alla vårdare inom ambulanssjukvård men hade olika pro-
fessioner. Närmare bestämt var de ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor 
och specialistsjuksköterskor. Deras professioner och de effekter som for-
mella utbildningar kunde ge för bedömningen fokuseras emellertid inte i 
den här forskningen. Det är istället deras personliga och var och ens unika 
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vårderfarenheter inom ambulanssjukvård, oberoende av specifik utbild-
ning, som här utgör forskningsintresset94. Min strävan har hela tiden varit 
att synliggöra bedömningen mot bakgrund av ambulanssjukvårdens kon-
text, dvs. det sammanhang utanför sjukhus där vård ges av professionella 
vårdare. Kriterierna för deras deltagande var därför enkla. Informanterna 
skulle ha vårderfarenhet inom ambulanssjukvård95, samt intresse av och 
villighet till att dela med sig av sina erfarenheter. 

Den vårderfarenhet som avsågs syftade inte i huvudsak på antalet år 
och månader som vårdarna tjänstgjort. Snarare åsyftades den process 
varigenom tidigare föreställningar och teorier förfinats vid mötet med 
många liknande praktiska situationer, som nyanserat och bidragit med be-
tydelsefulla skillnader till erfarenheten (Benner, 2001). En informant 
hade endast drygt ett års erfarenhet inom ambulanssjukvård. Vårdaren ar-
betade i lag med en kollega som deltog i forskningen vilket ledde till att 
båda var informanter. 

Sammantaget var målet med kriterierna och valet av informanter, att 
välja vårdare som hade förmåga att sätta ord på sina erfarenheter av be-
dömning. Vårdarnas närmaste chef hade den kännedom som var nödvän-
dig för att kunna göra detta urval. Valet avgjordes slutligen genom en 
diskussion med mig.  

I föreliggande forskning ingår totalt elva informanter med olika lång 
erfarenhet96, varav sex ambulanssjukvårdare, tre sjuksköterskor och två 
specialistsjuksköterskor. Utav dessa informanter är två kvinnor och nio 
män. Generellt sett var det en stor manlig övervikt inom ambulanssjuk-
vård vid tiden för forskningens genomförande. På den aktuella ambulans-
stationen där huvudstudien genomfördes fanns det ingen kvinna som upp-
fyllde kriterierna för deltagande, följaktligen ingår det kvinnor endast i 
förstudien. 

Var och en av de sju informanterna som ingick i huvudstudien deltog i 
upprepade ambulansuppdrag och därmed i flera bedömningssituationer. 
Sammanlagt förekom det 25 ambulansuppdrag som var fördelade på in-
formanterna. Uppgifter om antalet informanter i förstudien respektive hu-
vudstudien samt numeriska uppgifter om datainsamlingsmetoder redovi-
sas i figur 2 nedan. 
 

 
 

––––––––– 
94 Jag anser dock inte att utbildning saknar betydelse för bedömning av patienter i ambulanssjukvård. 

Tvärtom är utbildningsfrågorna att betrakta som synnerligen aktuella, men detta har inte fokuserats 
i föreliggande forskning. 

95 Dreyfus-modellen som beskriver färdighetsutveckling i fem steg, och även anger ungefärlig tids-
omfattning i antal år för de olika stegen, har varit vägledande då kriterierna fastställdes. Modellen 
har dock begränsningar, eftersom antalet år inom vårdområdet inte ensamt avgör graden av erfa-
renhet. Därför tillämpades inte modellen fullt ut (Dreyfus & Dreyfus, 1986). 

96 För fullständighetens skull redovisas vårdarnas erfarenhet i förhållande till yrke, fördelat på de två 
delstudierna, i bilaga 1. 
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Förstudien 
 

Huvudstudien 

Informanter 1 sjuksköterska ♂ 
1 specialistsjuksköterska ♀ 
2 ambulanssjukvårdare ♀♂ 
 

2 sjuksköterskor ♂ 
1 specialistsjuksköterska ♂ 
4 ambulanssjukvårdare ♂ 
 

Datainsam-
lingsmetoder 
 

8 nedskrivna vårdberättel-
ser om bedömning 
4 intervjuer 
 

25 ambulansuppdrag med 
fältsamtalen och fältan-
teckningar 
 

Figur 2. Uppgifter om informanter och de två studiernas datainsamling  
(♂=man; ♀=kvinna). 
 

Förstudiens datainsamling 
Inför förstudien, år 2000, kontaktades de verksamhetsansvariga. Genom 
deras personliga kännedom om personalen blev fyra vårdare, på lika 
många ambulansstationer, tillfrågade om deltagande i den aktuella forsk-
ningen. När de tillfrågade hade gett sitt medgivande om att bli informan-
ter, tog jag personlig kontakt. De blev då informerade om forskningens 
syfte och vad deras deltagande skulle innebära, först muntligt per telefon 
sedan även skriftligt (se bilaga 2). 

Förstudiens datainsamling inleddes med vårdarnas skrivna vårdberät-
telser och därefter gjordes intervjuerna. Möten avtalades för intervjuerna 
och även ungefärlig tidsåtgång diskuterades, efter att vårdarna skrivit och 
skickat sina berättelser till mig. För att göra intervjuerna besökte jag tre 
ambulansstationer under två månader hösten 2000. De tre första intervju-
erna genomfördes i avskilda lokaler, s.k. vilorum eller konferensrum. Den 
fjärde intervjun gjordes i den aktuella vårdarens bostad. 

Skrivna berättelser 
Då avsikten är att hjälpa människor med att sätta ord på sina levda erfa-
renheter, genom att stimulera till reflektion, anses narrativ metod vara 
lämplig att använda, enligt Dahlberg et al. (2001) och van Manen (1994). 
Forskarna anser att en enkel uppmaning om att beskriva en företeelse i en 
skriven berättelse, kan räcka för att ge en bild från livsvärlden med ett 
helt scenario av detaljer. Förutom att metoden anses vara enkel begränsas 
informationsmängden i jämförelse med t.ex. intervjumetoden. 

Att skriva är att fånga våra tankar, menar van Manen (1994) och ut-
vecklar hur förhållandet mellan berättaren och företeelsen kan ses på 
olika sätt i texten. Skrivandet distanserar berättaren från tankar och käns-
lor, och slutligen, genom sitt skrivande, kommer berättaren närmare de 
tankar och känslor, som är förbundna med berättelsens handling. ”Wri-
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ting separates us from what we know and yet it unites us more closely 
with what we know”, skriver van Manen (s 127). Det är en dialektik mel-
lan berättarens inre och yttre, mellan distans och närhet, samt mellan det 
abstrakta och det konkreta. Berättelsen har på så vis stor betydelse för vår 
självförståelse. ”Genom att berätta saker och ting från vårt liv så känner 
vi igen oss själva” (Skott, 2004, s 16). Erfarenheten struktureras narrativt 
då människan ständigt är sysselsatt med att genom narrativ kommunikat-
ion skapa berättelser om sitt liv. Även om det som berättas inte har hänt, 
eller om vi ändrar lite i berättelsen, anser Skott att vår identitet ändå 
skapas i berättelsen. Språket finns inte i ett tomrum, det refererar alltid till 
en värld och den världen består av handlande människor. Genom berät-
tandet och berättelsen ökar därför förståelsen av handlingarna, men även 
förståelsen för vem vi är. Det är genom tal och skrift som livsberättelsen 
växer fram och avslöjar innebörden av något som annars bara skulle vara 
en lång rad händelser, argumenterar Skott. 

För att berättelser ska ge rättvisa åt livsvärldens rikedom och komplex-
itet, uppmanas informanterna till att skriva så detaljrikt som möjligt. 
Dahlberg et al. (2001) förtydligar kravet på den skrivna berättelsen på 
följande enkla sätt: ”What is wanted is the lived experience, precisely as 
it is lived, no more, no less” (s 151). Därför fångas de levda erfarenheter-
na som mest uttrycksfullt, dvs. engagemang och inlevelseförmåga fram-
hålls, i berättelser som skrivs i första person. 

Skrivna berättelser kan även med fördel användas som en förberedelse 
inför en kommande intervju, menar Dahlberg et al. (2001), eftersom skiv-
andet stimulerar och förbereder för den därpå följande dialogen. 

Intervjuer 
Den intervjumetod som används i föreliggande forskning motsvarar Kva-
les (1997) ”kvalitativ forskningsintervju”, och benämns ”the reflective 
dialogue” av Dahlberg et al. (2001). Syftet med intervjuerna var att, efter 
de skrivna berättelserna, ytterligare stimulera till att den oreflekterade er-
farenheten skulle bli reflekterad, och därmed om möjligt förtydliga in-
formantens erfarenheter av bedömning i ambulanssjukvård. 

Intervjuer används för att ge fördjupad kunskap om andra människor 
och bygger på vardagssamtalet (Kvale, 1997). Dahlberg et al. (2001) me-
nar dock, att forskningsintervjun inte helt kan jämställas med vardags-
samtalet, då deltagarna inte medverkar på samma villkor. Kvale förtydli-
gar förhållandet på följande sätt: ”Forskningsintervjun är inte ett samtal 
mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och kon-
trollerar situationen” (s 13). Vidare omfattar intresset för intervjun inte 
informantens hela liv, endast det specifika fenomenet är i fokus. 

Avsikten är att det ska vara ett möte med det intervjuade subjektet och 
dennes livsvärld. Utgångspunkten är att informantens naturliga hållning 
ska komma till uttryck och intervjuns syfte är att stimulera till reflektion. 
Genom reflektionen kan informanten komma åt och sätta ord på sina erfa-
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renheter. Detta skiljer forskningsintervjun från det formella97 samtalet, 
som karaktäriseras av ”frågor och svar”. I det formella samtalet utbyts 
frågor och svar mellan intervjuare och informant, utan att ett interaktivt 
möte samtidigt äger rum.  

I forskningsintervjun kännetecknas forskarens strävan av att det inter-
aktiva mötet mellan forskare och informant, ska uppnå en relation som 
beskrivs som ”ansikte mot ansikte” (Schütz, 1997; Taylor & Bogdan, 
1998). Ambitionen är att öppet och följsamt förhålla sig till informanten 
och den levda erfarenheten av fenomenet. Det är hur fenomenet visar sig 
som blir styrande för intervjun, vilket innebär att omedelbarhet istället för 
formalitet inryms i intervjusituationen. Intervjun har därför karaktären av 
ett ”här och nu”, vars intensitet kan liknas vid en koncentration på förete-
elsen och hur den levs. Dahlberg et al. (2001) menar att forskarens 
målsättning är att ”…questions and comments should be a matter of the 
researcher´s spontaneity and engagement during the interview” (s 157). 
Spontaniteten tillsammans med koncentrationen gör att företeelsen som 
fokuseras i intervjun tidvis ”återupplevs” under själva intervjun. Detta 
förhållningssätt i intervjun är en form av ”re-enactment”, som enligt 
Carlsson, Drew, Dahlberg & Lützen (2002) kan vara ”ett redskap som 
kan användas för att lösgöra det oreflekterade” (s 34). Informanten kan då 
i intervjun erfara företeelsen på nytt.  

Empiriskt genomförande av skrivna vårdberättelser 
Varje informant beskrev två vårdsituationer som inkluderade bedömning-
ar av patienter. De skrivna berättelserna fokuserade två ambulansuppdrag 
som inneburit speciella erfarenheter med avseende på bedömning av 
sjuka eller skadade patienter. Huvudmotivet var att vårdsituationerna 
upplevts speciellt betydelsefulla och som en följd därav levt kvar som 
minnesrika händelser för informanterna. Det var dels en situation där be-
dömningen upplevdes gått bra, och dels en situation där bedömningen 
upplevdes gått mindre bra. I föreliggande forskning gavs det följaktligen 
möjligheter för att vårdarna i lugn och ro skulle kunna förhålla sig till 
sina levda erfarenheter, genom att skriva och reflektera. Bedömningen av 
patienterna tydliggjordes genom att de noggrant tänkte igenom vad som 
hade hänt i de speciella vårdsituationerna samt hur de då tänkte och 
kände. Eventuellt utvecklades även nya tankar genom de skriftliga formu-
leringarna. 

Med speciella vårdsituationer avses här sådana situationer, som vårda-
ren erinrar sig som viktiga eller betydelsefulla i relation till bedömning. 
De kännetecknas av att de minns dessa vårdsituationer speciellt bra. Det 
är vårdarnas upplevelse som avgör vad som är unikt och därför värt att 
berätta om. Fokus blir således på deras personliga erfarenheter. 

––––––––– 
97 Exempel på ett sådant formellt samtal är en utfrågning som görs efter ett förutbestämt frågeschema 

och i syfte att kunna erhålla underlag för en statistisk bearbetning. 
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Empiriskt genomförande av intervjuer 
Utgångspunkten för intervjuerna var de skrivna vårdberättelserna om be-
dömning. Det kan betraktas som att jag hade en metodologisk medveten-
het som kontrollerade intervjuernas riktning. Jag hade med mig den 
skrivna texten med mina kompletterande reflektioner, ibland bara i form 
av frågetecken. Jag inledde intervjun med att låta informanterna välja vil-
ken av de två vårdberättelserna de ville börja med. Sedan pratade vi lite 
”runt omkring” det ambulansuppdraget för att stimulera minnet. Forsk-
ningsintervjuns inledning kan därför karaktäriserads som en ”uppvärm-
ning” med utgångspunkt i den skrivna berättelsen. Vårdarna erinrade sig 
då olika saker, t.ex. vilken kollega de hade arbetat i lag med, årstiden, 
vädret, tiden på dygnet och om det generellt sett var en bra eller dålig 
dag. Det hela ledde till att de i tanken förflyttades till den aktuella vårdsi-
tuationen, som om den ”återupplevdes”. Sedan fortsatte intervjun med en 
öppen fråga på följande sätt: ”Du har fått ett larm som handlar om …, vad 
tänker du nu, när du sitter här i bilen och är på väg ut?” De fick även be-
rätta om hur det hade sett ut på hämtplatsen när de kom fram. Vidare in-
riktades intervjuerna på att inringa hur vårdarna hade varseblivit patienten 
och situationen, t.ex. ställdes frågor som: ”Hur upplevde du patienten?”, 
”Vad tänkte och kände du då?” och ”Vad gjorde du då?”. Intervjufrå-
gorna ställdes utifrån berättelsernas bedömningssituationer och vårdarna 
gavs möjlighet till att berätta om sina unika erfarenheter, genom att frå-
gorna var av följande karaktär: ”Hur var bedömningen för dig i den här 
situationen?”, ”Hur upplevde du den vårdsituationen?” och ”Kan du be-
rätta mera om det?”. Syftet med dessa frågor var att leda till en fördjup-
ning och reflektion i förhållande till bedömningen av patienten. 

Under intervjun innebar omedelbarheten att jag gav informanten en 
odelad uppmärksamhet, jag lyssnade och kunde sjunka in i deras berättel-
ser. Även ett avslappnat kroppsspråk visade på ett nyfiket lyssnande, vil-
ket bl.a. innebar att jag inte gjorde några noteringar under intervjuerna. 
Samtidigt fanns det en grundton av förvåning i min hållning, som stimu-
lerade vårdarna till att berätta. De gav uttryck för att det blev spännande 
och intressant att delge mig sina erfarenheter; exempel på ett sådant ut-
tryck är att de hade svårt att avsluta sitt berättande. Runt varje berättelse 
byggdes det följaktligen upp en stämning av ömsesidigt engagemang, där 
båda parter var koncentrerade på bedömningen i situationen. Samtidigt 
strävade jag efter att upprätthålla förmågan till distans och reflektion. Ett 
medvetet reflekterat förhållningssätt tillämpades även mot informanterna. 
Det innebar att jag ställde frågorna med exempel på detaljer från deras 
texter, som om jag på förhand var totalt okunnig om bedömning i ambu-
lanssjukvård. Däremot visade jag en genuin önskan om att få vetskap, att 
få ta del av deras erfarenheter som något helt nytt. På så vis skapades för-
utsättningar för att jag skull få ta emot ”levda” beskrivningar istället för 
konstruerade förklaringar. Samtidigt fick jag möjligheter att behålla min 
kritiska forskarroll och kunde ställa nya distanserade frågor.  

Intervjuerna spelades in på band. De varade 60–110 minuter och tran-
skriberades därefter ordagrant. Utskrifterna omfattar tillsammans 126 si-
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dor (Times New Roman 12). Till utskrifterna har jag anlitat skrivhjälp. 
Efteråt lyssnade jag på banden för att få del av den stämning som fanns i 
varje intervju, vilket för övrigt gjordes ett flertal gånger för att minnas 
ordval, känslouttryck i form av suckar och skratt, etc. Dessa nyanser samt 
även tystnader noterades förutom det som redan gjorts i samband med ut-
skrifterna. 

Fenomenologisk innebördsanalys 
Fenomenologisk innebördsanalys på livsvärldsteoretisk grund betonar, 
likväl som all fenomenologisk forskning, öppenhet och följsamhet för hur 
fenomenet visar sig. Fenomenologiska teorier om människans livsvärld 
och intentionalitet utgör en kunskapsteoretisk grund för detta analysar-
bete. Teorierna har beskrivits och utvecklats ovan i avsnitten ”Livsvärl-
den som grund” och ”Erfarenhet och reflektion”. 

Dataanalysen är innebörds- och meningssökande och har utförts enligt 
Dahlberg et al. (2001). Tillämpningen av metodprinciperna i denna fe-
nomenologiska analys innebär, att datamängden först förstås i sin helhet, 
sedan i delar, för att slutligen åter utmynna i en helhetsbild, menar Dahl-
berg. För att åstadkomma detta, måste forskaren vandra fram och tillbaka 
mellan olika abstraktionsnivåer under analysens gång. Analysen kan där-
för betraktas som en förståelseprocess med en rörelse mellan olika ab-
straktionsnivåer, istället för ett arbete i avgränsade steg. 

Den första förståelsen av datamaterialet innebär ett bekantgörande av 
texten så att en helhetsuppfattning erhålls. Då görs ingen regelrätt analys. 
Det är enbart en läsning med öppna sinnen för vad texten vill säga. Här, 
liksom i det fortsatta analysarbetet, krävs det både en förmåga till för-
djupning i texten och samtidigt en distansering; dvs. att tankemässigt 
kunna vandra från det konkreta till det abstrakta och tillbaka till det kon-
kreta igen, och så vidare. 

När texten upplevs som en helhet påbörjas en uppdelning av texten i 
dess meningsbärande delar. Det är följaktligen en uppdelning med avse-
ende på innebörder. För att kunna uppmärksamma dessa meningsenheter 
i texten krävs en aktiv ”utfrågning” av det aktuella datamaterialet (Carls-
son, 2003). Det kan förstås som en dialog med texten där följande frågor 
används: Vad är det som sägs? Hur sägs det? Vad är innebörden av det 
som sägs? Gadamer (1989) menar att man med frågor kan ”förhöra” en 
text. Det är således texten som ska ge svaren, svaren ska inte komma 
ifrån någon annanstans. Det tyglade förhållningssättet, som beskrivits ti-
digare, kan här liknas vid att man både aktivt och passivt väntar ut feno-
menet. 

Meningsenheterna abstraheras med avseende på ett vårdvetenskapligt 
intresse och med ett språk präglat av ett vårdande perspektiv. Dahlberg 
et al. (2001) menar att analysen anpassas till vårdvetenskapens behov. 
Det är dock ett öppet och följsamt analysförfarande för att all innebörd i 
möjligaste mån ska kunna lyftas fram och utgå från livsvärlden, så att fe-
nomenet inte reduceras till teorier. Dahlberg et al. betecknar detta tillvä-
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gagångssätt som att innebörderna ”packas upp” ur datamängden, så att 
dess mening synliggörs. Samtidigt som innebörderna explicitgörs sker 
också en försiktig abstraktion. 

Därefter inriktas analysen mot att en struktur för fenomenets innebör-
der söks, vilket görs genom att de framkomna innebörderna jämförs in-
bördes med avseende på likheter och skillnader, och på så vis ordnas i 
mönster eller s.k. kluster (Dahlberg et al., 2001). Det struktursökande ar-
betet innebär att innebördernas likheter och skillnader relateras till 
varandra. 

Speciellt i denna del av analysen krävs uthållighet och ett tyglat för-
hållningssätt i relation till tidigare förståelse. Stor försiktighet fordras där-
för i klustringsarbetet samtidigt som det finns en strävan att göra materi-
alet mera överskådligt. Det gäller att inte förlora något datamaterial eller 
några innebörder i samband med skapandet av kluster och den nya ab-
straheringen, där mönster av innebörder sökes. Varje kluster relateras där-
för till den ursprungliga datatexten, vilket stärker sambandet mellan de 
bildade klustren och livsvärlden i datamaterialet. Det är en säkerhetsåt-
gärd i analysarbetet, att som tidigare nämnts, vandra mellan det abstrakta 
och det konkreta.  

Den fenomenologiska idén om att alla fenomen har en generell struktur 
bestående av dess essentiella innebörd, är vägledande för den totala ana-
lysen. Med hjälp av fenomenologisk innebördsanalys finns alltså möjlig-
heten att beskriva företeelsen genom att tala om fenomenets struktur. Den 
generella innebördsbeskrivningen är fenomenets mest abstrakta beskriv-
ning, vilket utgör målet med forskningens totala analysarbete98. Att söka, 
se och erfara innebörder och generella strukturer tillhör emellertid männi-
skans naturliga förhållningssätt i vardagsvärlden (Dahlberg & Dahlberg, 
2003). Det är därför inget nytt och heller inte konstigt. Det sker ständigt 
då något erfars som något, t.ex. när en katt erfars som en katt och inte 
som en hund eller som en räv. Det är således den generella strukturen 
som gör företeelsen till vad den är, och utan denna struktur blir den en 
annan företeelse. I exemplet ovan är det i så fall kanske inte en katt utan 
en hund som skådas. Det vetenskapliga sökandet efter sådana strukturer 
skiljer sig dock väsentligt från det vardagliga förhållningssättet. I forsk-
ningsanalysen är det, återigen, den tyglade förståelsen som blir avgörande 
för att företeelsens generella struktur inte bestäms för snabbt, eftersom vi 
inte är lika toleranta mot misstag inom vetenskapen som i vardagsvärl-
den, där t.ex. en katt kan misstas för att vara en hund utan att det för den 
skull får allvarliga konsekvenser. 

Vidare kan fenomenen anta ett obegränsat antal former. Därför har 
analysarbetet även inneburit ett sökande efter fenomenets varierande in-
nebörder. Fenomenets varierande innebörder har dels varit av vikt då den 
generella strukturen skulle tydliggöras och beskrivas i föreliggande ar-
bete. Dels har det också funnits en önskan om att kunna beskriva nyan-
––––––––– 
98 I föreliggande forskning uppnåddes detta mål först efter huvudstudiens genomförande. 
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serna i samband med att fenomenets olika innebördselement99 har defini-
erats. 

Hur analys av skrivna berättelser och intervjuer genomfördes 
Det första insamlade datamaterialet var vårdarnas skrivna vårdberättelser. 
Berättelserna lästes som helhet tills texterna upplevdes bekanta, och den 
text som gav mening till fenomenet markerades särskilt. 

Det blev ett tidigt bekantgörande av hur fenomenet visar sig, ett första 
igenkännande av fenomenet och samtidigt en förberedelse inför de därpå 
följande intervjuerna. De markerade innebörderna utgjorde ett underlag 
för mina frågor senare till vårdarna och angav riktningen mot fenomenet. 
Ingen ytterligare analys gjordes av de insamlade vårdberättelserna. 

På motsvarande sätt bekantgjorde jag mig med datamaterialet från de 
transkriberade intervjuerna. Intervjumaterialet behandlades som en sam-
lad datamängd och samtliga meningsenheter abstraherades försiktigt. 
Detta analysarbete krävde speciell koncentration. Under pågående analys 
var det därför nödvändigt att lämna arbetet för viloperioder, som skapade 
distans till datamaterialet. Därefter ökade möjligheterna för mig att 
komma tillbaka till materialet och upptäcka fler nyanser av innebörderna. 

Det kan beskrivas som att jag analyserade ”hur” vårdarna uttryckte sin 
erfarenhet, samtidigt som jag tänkte på ”vad ”det hade för innebörd i re-
lation till fenomenet. Upprepade gånger vandrade jag tankemässigt mel-
lan det konkreta och det abstrakta. Ett sådant exempel gäller en innebörd 
som beskriver hur vårdaren försöker få veta så mycket som möjligt om 
patienten, enligt följande: ”Pratar mycket med dom. På ett … bra sätt”. 
(4). Jag transformerade exemplet till följande innebörd: ”Att prata med 
patienten kan vara ett slags bedömning”. Abstraheringen låg nära vårdar-
nas uttryckssätt och därmed deras livsvärld, men innebar samtidigt en 
försiktig bearbetning av ursprungstexten. Samtidigheten i analysen inne-
bar här att jag ena stunden beaktade texten och i nästa stund beaktade ab-
straktionen för att återigen problematisera abstraheringen genom att gå 
tillbaka till vårdarnas egna uttryck. Detta analysförfarande innebar ett ut-
frågande av de meningsbärande enheterna: ”Är det verkligen denna inne-
börd?” eller ”Kan det vara något annat?”. 

Meningsenheternas innebörder sammanfördes till s.k. kluster för att 
komprimera textmassan. Till varje kluster fördes innebörder som kunde 
anses höra ihop från hela textmaterialet. Detta innebar att liknande100 in-
nebörder fördes samman och bildade ett mönster som i ett pussel. Den 

––––––––– 
99 I föreliggande forskning uppnåddes även detta mål först efter huvudstudiens genomförande och 

tillhör det slutliga analysarbetet. 
100 Det är svårt att beskriva analysarbetet utan att det förenklas. Det stämmer att innebörder som lik-

nar varandra förs samman, men samtidigt påverkas detta ”sammanförande” av de ”skillnader” och 
variationer i innebörder som finns. Likheter och skillnader relateras till varandra som ”figur” mot 
”bakgrund” (Dahlberg, 2005). ”Figur/bakgrund” kan t.ex. illustreras med ”Rubens vas” som är en 
bild med två motiv – en vas eller två profiler – som växlar beroende på vad som för ögonblicket fo-
kuseras. (Hämtat 2005-04-11 från http://www.illusionworks.com/ .) 

http://www.illusionworks.com/
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noggrannhet som tidigare kommenterats i samband med analysarbetet, 
tillämpades även i detta skede av analysen. Exemplet ovan avsåg en 
”pusselbit”101 i analysen som handlade om relationen till patienten och 
meningsenheter med den innebörden fördes till klustret "vårdande relat-
ion”. 

Analysen av intervjuerna resulterade i en beskrivning av forskningsar-
betets första kluster (se bilaga 3), dvs. en första abstrahering av hur be-
dömning av patienten inom ambulanssjukvård kan beskrivas. Följaktligen 
kan fenomenet, med hjälp av förstudien, beskrivas med följande struktur: 
”Vårdarens förhållningssätt”, ”Vårdande relation”, ”Beslut” och ”Makt-
förhållande”. Vidare ingår innebörderna i det sammanlagda datamateri-
alet som underlag till den generella strukturen. 

Dessutom användes dessa innebörder till fältarbetets genomförande 
och angav där riktningen i datainsamlingen. Det innebar att sökandet efter 
ytterligare förståelse av fenomenet hade fått en struktur. Till riktningen 
under fältarbetet bidrog även nya frågor som analysen av förstudiens in-
tervjuer genererade. Dessa frågor var: ”Hur upplevde vårdaren kontakten 
med patienten?”, ”Vad grundades besluten på?”, ”Vem bestämde?” och 
”Vad skiljde den aktuella situationen från vårdarnas förväntningar?”. 

Huvudstudiens datainsamling 
Huvudstudiens datainsamling genomfördes år 2001. Det var ett fältarbete 
med deltagande observationer (Mishler, 1986; Hammersley & Atkinson, 
1995) på en och samma ambulansstation, som dock inte hade ingått i för-
studien. Detta faktum utgjorde ett av motiven till att välja denna station. 
Dessutom fick jag rekommendationer från verksamhetsföreträdare inom 
regionen att den berörda personalen var speciellt intresserade av forsk-
nings- och utvecklingsarbete. För övrigt var den här ambulansstationen 
inte den närmaste vilket innebar att den var mindre bekant för mig. Den 
låg ändå på ett realistiskt pendelavstånd från min bostad/arbetsplats. 

En omfattande förberedelse föregick fältarbetet och utgjorde ”the pre 
fieldwork phase” (Kullberg, 2004). Det innebar att de första kontakterna 
togs med den aktuella ambulansstationen. På ett personalmöte i början av 
februari informerades ambulanspersonalen om den planerade forskning-
en. Senare under februari, men även under mars månad, kunde jag ta 
emot intresseanmälningar från intresserade vårdare. Ambulanschefen var 
behjälplig i det slutliga valet av informanter. Skriftlig information lämna-
des till dessa vårdare (se bilaga 5). Första besöket i syfte att lära känna 
forskningsfältet gjordes under april månad. Fältarbetet genomfördes där-
efter under månaderna maj och juni, vilket inkluderade 110 timmar med 
deltagande observationer (se översikt över huvudstudiens totala genomfö-
rande, figur 3 nedan). 

––––––––– 
101 Det finns dock ingen färdig lösning i detta analysarbete som det finns i pusselläggande. 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Huvudstudiens empiriska genomförande med förberedelse- och fältarbete. 
 
 
Att ta del av vårdares vardagsvärld inom ambulanssjukvård innebar i hu-
vudstudien att förflytta sig till deras arbetsmiljö utanför sjukhuset. Hur de 
agerar i denna prehospitala vårdpraxis ger uttryck för livet i ambulans-
världen. Det är i vardagssituationer som dessa, som tillgång ges till vår-
darnas erfarenheter i deras naturliga miljö. Utgångspunkten var att där 
konfronteras med deras perspektiv och hur vårdarbetet, med fokus på be-
dömning, ter sig för dem. Jag ville studera vårdarnas vardagliga livsvärld. 

Fältarbetet genererade två empiriska datamaterial, fältsamtalen och fäl-
tanteckningar, från samtliga ambulansuppdrag som jag deltog i. Samman-
taget fångade dessa datainsamlingsmetoder den levda erfarenheten i di-
rekt samband med bedömningen. Fältsamtalen omfattar den tid då vår-
darna och jag, oftast livligt, samtalade före och efter vårdsituationen. Fäl-
tanteckningarnas data omfattar, i sin tur, den del av vårdsituationen då pa-
tienten var med. Då var jag tyst och observerade situationen samt förde 
anteckningarna. 

De teoretiska utgångspunkterna för datainsamlingen, det empiriska ge-
nomförandet och analysen redovisas nedan. Först ges en inblick i hur jag 
lärde känna forskningsfältet och hur jag så småningom även kunde ta del 
av den levda erfarenheten inom ambulanssjukvård. 

Forskarrollen inom ambulanssjukvård 
Fenomenologisk fältforskning på livsvärldsteoretisk grund innebär att 
öppenhet kan beskrivas i form av reflexivitet (Hammersley & Atkinson, 
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1995; Schütz, 1997) över forskarrollen och delaktighet i ett livsvärlds-
sammanhang (Bengtsson, 1999). Forskarens reflexiva förhållningssätt in-
nebär att vara uppmärksam i den framåtskridande forskningsprocessen. 
Vidare är det forskningsfrågan eller närmare bestämt fenomenet som av-
gör vad som är det rätta sammanhanget. Enligt Bengtsson kan det inne-
bära att söka upp informanten i den aktuella delen av världen, och ta del 
av hans eller hennes fysiska platser. Det är hur informanten agerar som 
ger uttryck för det levda livet. Genom att då närvara och dela de verkliga 
aktiviteterna fås tillgång till den andres livsvärld och fenomenet. I före-
liggande forskning är ambulansstationen och ambulansen det rätta sam-
manhanget. Fältarbetet har inneburit att jag öppet102 deltagit i vårdsituat-
ionerna som en tredje person i ambulansteamet och strävat efter att för-
hålla mig reflexivt i forskningsarbetet.  

Forskarens roll inom all kvalitativ forskning innebär att försiktigt inte-
ragera med de människor och sammanhang som studeras. Taylor och 
Bogdan (1984) menar dock att, ”qualitative researchers cannot eliminate 
their effects on the people they study, they attempt to minimize or control 
those effects or at least understand them when they interpret their data” 
(s 6). Pilhammar Andersson (1996) skriver i detta sammanhang som svar 
på frågan om forskaren påverkar förloppet: ”Du påverkar alltid!” (s 58). 
Exempel på en sådan påverkan i föreliggande fall är att informanterna, 
speciellt i början på fältarbetet, tenderade till att vilja anstränga sig för att 
göra gott intryck. Under huvudstudien utgjorde följaktligen min forskar-
roll en tydligare påverkan på datainsamlingen än vad som varit fallet un-
der den tidigare förstudien. För att inte störa situationernas naturliga ka-
raktär mer än nödvändigt, genomfördes all dokumentation ytterst diskret 
(Taylor & Bogdan, 1998).  

Det faktum att forskaren alltid är del av och påverkar det observerade 
sammanhanget, klargjordes och värderades också i relation till hur jag 
skulle vara klädd. Alternativen privatkläder eller motsvarande vårdarnas 
ambulanskläder diskuterades, och valet blev slutligen det sistnämnda. För 
vårdarna var syftet med mitt deltagande uppenbart och valet av kläder 
hade därför mindre betydelse. Däremot var det ett önskemål från ambu-
lanschefen att ambulanskläder var det bästa valet. Motivet var att en fors-
kare med privata kläder, skulle röna mer uppmärksamhet hos patienter 
och deras närstående, än en forskare med ambulanskläder. Ambulansklä-
derna skulle ge sken av att jag var en ”medåkare”103. Det sågs som ytterst 
viktigt att patienten/närstående inte skulle oroas i onödan. 

––––––––– 
102 I deltagande observationer kan tonvikten läggas på observation respektive deltagande, vilket där-

med även innebär olika grad av interaktion i det sammanhang som observeras. Forskarens roll kan 
då variera, från en strävan till att bli fullständigt deltagande till ingen interaktion alls; helt delta-
gande, deltagande som observatör, observatör som deltagande och enbart observatör (Pilhammar 
Andersson, 1996; Taylor & Bogdan, 1998). I föreliggande forskning hade min forskarroll karaktä-
ren av ”observatör som deltagande.” 

103 Jag var en ”medåkare” utan något vårdansvar. 



74 
 

Min strävan att göra rättvisa åt vårdares vardagsvärld i en vårdmiljö av 
akuta händelser, innebar även att forskarrollen blev förknippad med olika 
praktiska problem. All form av planering och tillrättalagda arrangemang 
var inte möjlig att genomföra. Det var inte ens självklart att påbörjade 
fältsamtal kunde fullföljas. Vi kunde när som helst bli avbrutna av ett nytt 
ambulansuppdrag. Det adekvata för forskningsvillkoren var därför total 
flexibilitet till fenomenet och dess kontext, vilket innebar att jag oftast 
inte kunde förutbestämma datainsamlingen, t.ex. rimligt antal ambulans-
uppdrag per arbetspass. 

Lära känna ambulansstationen 
Att få tillträde till forskningsfältet, som i den här forskningen var likvär-
digt med att få tillträde till ett livsvärldssammanhang, innebar att lära 
känna vårdarna på en ambulansstation och deras vardagsvärld. ”During 
the initial period, collecting data is secondary to getting to know the set-
ting and people”, menar Taylor och Bogdan (1998, s 45). 

Inledningsvis besöktes därför den aktuella ambulansstationen för ett 
bekantgörande av forskningsfältet, och inte för att samla data avseende 
fenomenet. Samtal fördes då med ambulanschefen och med vårdarna om 
vad min roll skulle innebära under den kommande datainsamlingen. Jag 
åkte inte med på några ambulansuppdrag, tiden ägnades uteslutande till 
att lära känna de rutiner som styr vårdarnas arbete på en ambulansstation. 
Bekantgörande frågor, s.k. ”openers” (Taylor & Bogdan, 1998), användes 
för att avdramatisera situationen. Exempel på sådana frågor är: Kan jag 
titta runt? Kan du hjälpa mig med omklädningsskåp? Var kan jag sitta 
mellan uppdragen? Vilket övernattningsrum finns över? Hur brukar ni 
göra med maten? och Vem kan lära mig hur sökaren fungerar?. 

Att lära känna den aktuella ambulansstationen innebar även en plane-
ring av vilka dagar jag skulle vara där för att genomföra datainsamlingen. 
Det var ambulanschefen som kände till hur de olika informanternas 
tjänstgöringsschema förhöll sig till varandra. Planeringen gjordes utifrån 
detta schema och chefens roll var i detta hänseende betydelsefull. Han har 
det yttersta ansvaret för all resursplanering, t.ex. att det inte finns mer än 
en ”medåkare” i varje ambulans. 

Delta i ambulanssammanhanget 
Att genomföra fältarbetet och därmed delta i ambulanssammanhanget, 
innebar att vistas på ambulansstationen under logementliknande förhål-
landen, och att ständigt vara beredd på nya ambulansuppdrag. Förutom 
att vårdarna äter och sover med sökaren påslagen ingår olika aktiviteter i 
de dagliga rutinerna. Som exempel kan nämnas underhåll av ambulansen 
och dess utrustning, samt fysisk träning. Jag tog del i samtliga dessa syss-
lor och vårdarnas arbetsschema i den omfattning som var möjligt i förhål-
lande till uppdragen. När Bengtsson (1999) skriver om fenomenologisk 
forskning betonar han vikten av forskarens delaktighet i världsliga situat-
ioner, och att föra samtal i naturliga sammanhang: 
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Livsvärldsforskaren måste själv till platsen där upplevelserna, upp-
fattningarna, handlingarna osv. förkroppsligas i världsliga situat-
ioner, och i anslutning till att forskaren deltar i den verksamhet 
som utövas är det naturligt att på ort och ställe även samtala. (s 37) 

Arbetstiden på den aktuella ambulansstationen är 12 timmar alternativt 24 
timmar per arbetspass. Dessa förhållanden var, under datainsamlingen, 
gällande både för informanterna och för mig. Till ambulanssjukvårdens 
förhållanden hör också att vårdarna arbetar i team, som vanligtvis inbe-
griper två vårdare. Det är förutbestämt inför varje dag, vilka som är förare 
och vilka som är vårdare, enligt ovan nämnda schema. Valet av vårdare 
till det enskilda uppdraget, avgörs dock slutligen med utgångspunkt i den 
enskilde patientens vårdbehov, och följaktligen i den rådande vårdsituat-
ionen. Det betyder exempelvis att i ett vårdteam med en sjuksköterska 
och en ambulanssjukvårdare, är sjuksköterskan vårdare på alla uppdrag 
där patientens vårdbehov kräver mer än grundläggande omvårdnad 
(SOSFS 1997:18). 

En månad efter det första tillträdet till forskningsfältet, påbörjades hu-
vudstudiens deltagande observationer. De två första dagarna deltog jag i 
vårdarnas vardagssammanhang, för att lära mig hur jag skulle förhålla 
mig i olika situationer; dvs. hur jag minst skulle vara i vägen och ändå 
kunna observera så mycket som möjligt. Som ett exempel kan nämnas, att 
jag lärde mig var det var bäst att befinna sig i förhållande till vårdaren 
och patienten, under tiden som vårdarbetet utfördes. Ett annat sådant ex-
empel gällde hur jag skulle sitta i ambulansens vårdhytt, och utföra data-
insamlingen utan att bli åksjuk. Förutsättningarna var sådana att jag, på 
väg ut till ett uppdrag, kunde prata med vårdarna genom ett litet fönster 
mellan förarhytten och vårdhytten. Jag fann en acceptabel ställning som 
innebar att jag satt snett vriden framåt och mot fönstret. Vid larm begrän-
sades emellertid möjligheterna för fältsamtalens genomförande, pga. bi-
lens hastighet och nödvändigheten av att jag satt fastspänd i säkerhetsbäl-
tet. Ytterligare ett praktiskt problem gällde hur bandupptagningen skulle 
genomföras, utan för mycket störningar från ambulansens motorljud. Det 
blev nödvändigt att byta bandspelare för att förbättra den tekniken, med 
en mikrofon som i stort sett inte tog upp ”miljöljud”. 

Datainsamlingen med bandade fältsamtal och fältanteckningar kunde 
inledas på tredje arbetspasset då de praktiska problemen övervunnits, och 
en känsla av gemenskap med vårdarna infunnit sig. Dessa strategier över-
ensstämmer med Taylor och Bogdan (1998) som skriver att: 

”… researchers should refrain from taping and taking notes in the 
field at least until they have developed a feel for the setting and 
can understand the effects of recording on informants”. (s 57) 

Fältsamtalen under fältarbetet 
Fältsamtalen under fältarbetets deltagande observationer bygger på 
samma metodologiska principer som intervjuerna, men skiljer sig ändå 
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genom att samtalen utförs i ett särskilt empiriskt sammanhang (Pilham-
mar Andersson, 1996; Friberg, 2001; Davidsson, 2002; Sandelowski, 
2002; Claesson, 2004). Detta leder till stora skillnader i det praktiska ge-
nomförandet. 

Organisation och planering som kännetecknar intervjun är inte möjlig 
att upprätthålla i fältsamtalet. Det är istället den aktuella situationen som 
fokuseras och de yttre förutsättningarna för den situationen som blir sty-
rande för hur samtalet utfaller. Hur sammanhängande intervjun blir, hur 
lång den blir och miljöns påverkan är exempel på faktorer som inte kan 
styras. Följaktligen kan forskaren inte kontrollera de yttre förutsättning-
arna. Den metodologiska intentionen att leda riktningen i fältsamtalet 
motsvarar dock den som finns i intervjun, vilket möjliggörs genom att 
forskaren har en struktur att utgå ifrån (Pilhammar Andersson, 1996). Be-
tydelsen av förberedelsearbetet betonas. 

Informanters utsagor i direkt samband med upplevelser av det stude-
rade fenomenet kan fånga den omedelbara erfarenheten, och därigenom 
tillförsäkras livsvärlden rättvisa. Avsikten med fältsamtalen är därför att 
konkret ta del av informanters livsvärld och enligt Sandelowski (2002) 
innebär det ”an embodied encounter” (s 108). Genom ett sådant möte in-
förskaffas beskrivningar med nyanser och en innebördsrik helhetsbild av 
fenomenet, som medför att en fördjupad förståelse kan uppnås. 

Schütz (1997) menar att det är frågorna som utmärker forskarens del-
tagande: ”When I start asking questions of the person observed, I am no 
longer a mere observer” (s 174). Vidare betonar Taylor och Bogdan 
(1984) öppenhet och följsamhet till informanten, genom att informanterna 
ges möjlighet att tala om sina angelägenheter: ”… without forcing them 
to respond to the observers´ interests, concerns, or preconceptions” (s 48). 

Fältsamtalen innebär även ett komplement till fältanteckningarna. 
Forskaren ställer klargörande frågor om observationerna och gjorda an-
teckningar, dvs. huruvida det är informantens erfarenheter i vardagsvärl-
den, som observerats och beskrivits i fältanteckningarna. Det kan ses som 
en slags ”kontroll” av metodens tillförlitlighet under pågående datain-
samling. van Manen (1994) menar att detta tillvägagångssätt är en försäk-
ran om att fältanteckningarna avspeglar livsvärlden och innehåller den er-
farenhet som informanterna känner igen sig i. 

Fältanteckningar 
Fältanteckningarna är en dokumentation av hur vårdarnas bedömning 
kommer till uttryck i den levda vårdsituationen, bl.a. i form av språk och 
handlingar. Forskaren använder alla sina sinnen (Pilhammar Andersson, 
1996; Friberg, 2001; Davidsson, 2002; Sandelowski, 2002; Claesson, 
2004). Hela kroppen används som ett primärt instrument och Sande-
lowski menar att, ”the researcher is the key instrument in qualitative in-
quiry, moving through the field of research and using all of his or her 
senses to collect data” (s 106). 

Det är av central betydelse hur dokumentationen görs och vad som do-
kumenteras under fältarbetet (Taylor & Bogdan, 1984), eftersom delta-
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gande observationer bl.a. baseras på detaljerade fältanteckningar. Pil-
hammar Andersson (1996) menar att det finns olika strategier att välja 
bland. Fältanteckningarna kan antingen föras samtidigt som observation-
erna pågår eller retrospektivt i så nära anslutning till observationerna som 
möjligt. Det anses uppseendeväckande och störande att öppet föra an-
teckningarna under själva observationerna, och det kan därför vara lämp-
ligt att gå avskilt. Är detta inte möjligt måste fältanteckningarna göras så 
snart observationstillfället är slutfört. Att komplettera den skriftliga 
dokumentationen med bandinspelade intervjuer är lämpligast då anteck-
ningarna görs retrospektivt. Ytterligare ett sätt är, att kombinera bandade 
intervjuer med att föra ”stolpvisa” anteckningar i direkt anslutning till el-
ler under observationen. Sammantaget menar Pilhammar Andersson att 
det hjälper forskaren att återskapa situationen. Taylor och Bogdan gör ett 
praktiskt tillägg: ”Dont´t stay in the field if you will forget much of the 
data or not have the time to write your field notes” (s 34). 

Oberoende av vilken dokumentationsstrategi som väljs för fältanteck-
ningarna rekommenderas någon form av systematik i den dokumentation 
som görs (Pilhammar Andersson, 1996; Franssén, 2000). Systematiken 
går i korthet ut på att särskilja mellan beskrivande, metodologiska och 
analytiska anteckningar. Den beskrivande dokumentationen görs i relat-
ion till det studerande fenomenet. Metodologisk dokumentation innehål-
ler olika noteringar om forskarrollen och är forskarens egna kommentarer 
till sitt forskningsarbete, vilket kan liknas vid ett dynamiskt instrument 
för datainsamling som kontinuerligt utvecklas. Slutligen är den analytiska 
dokumentationen forskarens reflektioner på varje observationstillfälle. De 
sistnämnda anteckningarna är ofta formulerade i nya frågor, som un-
derlag till nästa observation. Det är en preliminär analys av fältanteck-
ningarna som görs efter varje utförd observation. Det är dels en analys av 
den beskrivande dokumentationen och dels en utveckling av metoden. 
Taylor och Bogdan (1984) förklarar den preliminära analysen på följande 
sätt: 

In participant observation, data analysis is an ongoing activity. Ob-
servers move back and forth between the field and data already 
collected. What they try to observe and ask about in the field de-
pends on what they think they have learned. (s 49)  

Skrivandet ses som en viktig del av forskningsarbetet för det tvingar fram 
en reflektion över fenomenet på ett medvetet och aktivt sätt. van Manen 
(1994) menar att skrivandet bidrar till att den tidigare förståelsen ifråga-
sätts och en ny förståelse kan träda fram. 

Med den här beskrivna systematiken dokumenteras dels fenomenet och 
dels forskarens reflektioner över vad som skett. Strategier arbetas fram 
för att göra fenomenet rättvisa och samtidigt är det en reflektion över 
själva datainsamlingen (Pilhammar Andersson, 1996). Pilhammar An-
dersson skriver vidare att de beskrivande anteckningarna förändras under 
studiens gång. I början är dokumentationen generell och allomfattande 
för att övergå till att bli mer konkret och detaljerad. Det är en nödvändig-
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het att koncentrera anteckningarna för att få med så mycket som möjligt 
om ett begränsat antal företeelser, menar forskaren. Anteckningarna blir 
en blandning av observationer av vad som sker och nedtecknade citat av 
vad som sägs, samt reaktioner såsom känslouttryck, förändringar av 
stämning, tempo och motsvarande aspekter på situationen. Talet nerteck-
nas noggrant så att det innehåller informantens egna ord så långt det är 
möjligt. Schütz (1997) skriver om forskarens/observatörens varseblivning 
och anteckningarnas innehåll och menar då att kroppen ska ses som ett 
uttrycksfält, närmare bestämt uttryck för den observerades upplevelser på 
följande sätt: 

Well, even if I am merely observing him, his body is still a field of 
expressions for his inner life. I may, as I watch him, take my own 
perceptions of his body as signs of his conscious experiences. In so 
doing, I will take his movements, words, and so forth, into account 
as evidence. I will direct my attention to the subjective rather than 
to the objective meaning contexts of the indications I perceive. 
(s 173) 

Sammantaget gäller att anteckningarna ska innehålla konkreta beskriv-
ningar av vad informanten faktiskt sa och gjorde, och inte de egna in-
trycken av vad som sades och gjordes (Ödman, 1994; Bengtsson, 1999). 

Empiriskt genomförande av fältsamtal 
På vägen ut från ambulansstationen, efter att vårdaren tagit emot uppdra-
get via Mobitex (textremsa), och ibland även via personlig telefonkontakt 
med larmoperatören, började fältsamtalet. Huvudfrågan var då: ”Hur ser 
du på det här uppdraget från SOS?” alternativt ”Vad förväntar du dig av 
det här uppdraget?”. Frågorna var avsedda för den som inte körde, men 
oftast deltog även föraren. Det vanligaste var att de båda vårdarna ”berät-
tade på”; då en slutade tog den andra vid. Samtalet var oftast engagerat 
och jag upplevde många gånger att de blev stimulerade av varandra. Jag 
ställde följdfrågor som var av karaktären: ”Vad menar du med det?” och 
”Kan du berätta mera om det?”. Samtidigt kunde det bli en extremt kort 
intervju pga. att vårdarna var fokuserade på att hitta fram eller att sträck-
an till hämtplatsen var anmärkningsvärt kort.  

Fältsamtalen kunde sedan övergå i tystnad, speciellt vid långa trans-
portsträckor på över 30 minuter. Det fanns emellertid fältsamtal som på-
gick ända fram till den väntande patienten, även vid längre transporter på 
mer än 30 minuter.  

Samtalet återupptogs direkt efter avslutat uppdrag på akutmottagning-
en, och fortsatte i bilen tillbaka till ambulansstationen. Då var huvudfrå-
gan: ”Hur var den här bedömningssituationen för dig?” Ibland kunde vi 
fortsätta samtalet på ambulansstationen. Denna del av datainsamlingen 
innebar vidare, att jag ställde klargörande frågor om den bedömning som 
vi just varit med om. Frågor kunde då gälla detaljer i bedömningen som 
jag hade iakttagit. På så sätt kunde mina eventuella undringar i samband 
med den aktuella observationen utredas. Andra undringar beträffande fe-
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nomenet, som var till hjälp i fältsamtalen, var de frågor som framkommit 
i förstudien: ”Hur upplevde du kontakten med patienten?”, ”Vem be-
stämde i bedömningen, patienten eller du?”, ”Vad grundades bedömning-
en på?” och ”Vad skiljde den aktuella bedömningssituationen från dina 
förväntningar?”. Frågorna berodde på vad den enskilde vårdaren berät-
tade och den aktuella händelsen. Det innebar vidare att mina följdfrågor 
blev olika vid varje ambulansuppdrag. De var dock av följande karaktär: 
”Vad menar du med det?” eller ”Kan du utveckla det något?”. 

Fältsamtalen efter slutfört ambulansuppdrag blev oftast något an-
norlunda än samtalen före uppdraget. Vårdarna berättade mera spontant 
vad de varit med om och det visade sig att de utvecklade sin förmåga att 
vara reflekterande. Det innebar vidare att de med tiden även blev mer de-
taljerade i sina berättelser, vilket underlättade datainsamlingen104. 

Dessutom blev fältsamtalen olika från gång till gång. Resultatet varie-
rade beroende på den aktuella vårdsituationen, hur lugn respektive stres-
sande situationen var. Därmed avgjordes också vilka följdfrågor som pas-
sade in och hur mycket vi hann med. Vidare kan det nämnas att orsakerna 
till fältsamtalens omfattning varierade. Förutom att det kunde vara pro-
blem med att hitta adressen eller andra trafiksvårigheter kunde det lika-
väl, efter avslutat uppdrag, bero på att nya ambulansuppdrag väntade. Det 
var dock vanligast att fältsamtalen avslutades då vi steg ur ambulansen i 
garaget. Det var ett medvetet val från min sida för att vårdarna skulle få 
koppla av innan nästa uppdrag. Då samtalet fortsatte inne på stationen var 
det oftast på vårdarnas initiativ. 

Samtliga fältsamtal bandades och inga skriftliga noteringar gjordes un-
der tiden som fältsamtalen pågick. De utgör en sammanlagd dataupptag-
ning på 8 timmar. De inspelade samtalen transkriberades ordagrant. Ut-
skrifterna omfattar 168 sidor (Times New Roman 12). Till utskrifterna 
anlitade jag skrivhjälp även denna gång. Därefter lyssnade jag igenom 
banden och gjorde anteckningar på utskrifterna, bl.a. med avseende på 
tonläge och andra liknande kommentarer som inte redan fanns med. Detta 
tillvägagångssätt utgjorde en del av analysarbetet för att hjälpa minnet i 
överensstämmelse med det som gjordes i förstudiens analys av intervju-
erna.  

Empiriskt genomförande av fältanteckningar 
Under tiden som vårdaren tog emot uppdraget från SOS-centralen an-
tecknade jag larmcentralens uppgifter och prioritering av uppdraget. 
Dessa uppgifter ingick i fältanteckningarna och redovisas nedan (figur 4). 
Där framgår även övrig systematik i förda anteckningar och ”observat-
ioner” innebär mina observationer med beskrivande data. ”Reflektioner” 
som en del av fältanteckningarna utgör mina kommentarer om vad som 
observerats och hur jag gått tillväga i forskningsarbetet. ”Reflektioner” är 

––––––––– 
104 Det ska emellertid påpekas att det även kan finnas negativa aspekter som kan betecknas som att 

informanten ”lärt sig” vilka svar som efterfrågas. 
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med andra ord uttryck för att min eftertänksamhet även riktades mot 
forskningsprocessens genomförande under fältarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Schematisk struktur över fältanteckningarna. 
 
 
Väl framme hos patienten avvaktade jag med att presentera mig tills vår-
darna gjort första bedömningen. Därefter presenterade jag mig själv och 
syftet med forskningen för patient och närstående. Ibland var det vårdarna 
som presenterade mig. Sedan frågade jag, om det gick bra att få följa med 
i ambulansen. En skriftlig information fanns för att ytterligare förtydliga 
informationen, om det visade sig nödvändigt (se bilaga 6). Jag höll mig 
hela tiden i ”bakgrunden” då jag skrev, så att varken vårdare eller patient 
såg att jag förde anteckningar. Det kunde t.ex. innebära att jag var i ett 
angränsande rum och kunde följa händelsen genom en öppen dörr. I bilen 
var det svårare att göra anteckningarna utan att vårdaren kunde ana vad 
jag gjorde. Min passagerarplats var då sådan, att jag såg vårdaren från si-
dan och patienten bakifrån. Följaktligen kunde inte patienten se mig men 
vårdaren kunde se mitt ansikte och eventuellt även armrörelserna. 

Fältanteckningar gjordes under hela vårdsituationen, från och med att 
vårdarna kom fram till patienten, och till och med avlämningen på akut-
mottagning eller motsvarande. Det innebar att bedömningssituationen 
nogsamt skrevs ner och anteckningarna fördes utifrån förstudiens kluster. 
Tillämpningen av dessa preliminära innebörder innebar att min uppmärk-
samhet i datainsamlingen hade en bestämd riktning. Den riktningen 
gällde relationen mellan patient och vårdare, hur de olika situationerna 
löstes och vilka beslut som togs. 

Närmare bestämt dokumenterade jag vårdarnas samtal med patienten, 
gester och handlingar samt hur vårdarna i övrigt förhöll sig till patienten. 
Beträffande språket dokumenterade jag både innehållet och hur de samta-
lade. Jag skrev ner dels vad vårdaren och patienten pratade om och dels 
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vilken typ av ord vårdaren använde, t.ex. vardagsord eller fackuttryck. 
Samtidigt antecknade jag även uppgifter om miljön och olika inblandade 
personer och i enstaka fall även husdjur. 

Efter avslutad observationsdag bearbetade jag dagens fältanteckningar; 
det var en preliminär analys i syfte att förstå fenomenet på ett övergri-
pande plan. Det innebar att jag skrev ut förkortningar och gjorde texten 
sammanhängande. Det var en ”renskrivning” som ledde till att nya frågor 
uppstod. Frågor och svar avgjorde vad som var relevant och väsentligt för 
att göra fenomenet levande och möjligt att förstå. Dessutom var det en 
kontinuerlig metodbearbetning med reflektioner över genomförandet. I 
början gällde det tekniska metodförbättringar, t.ex. att få acceptabel ljud-
kvalitet på inspelningarna. En översikt över fältanteckningarna som illu-
strerar den preliminära analysen i förhållande till datainsamlingen ges ne-
dan (figur 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Deltagande observationer med datainsamling och preliminär analys. 
 

Analys av fältanteckningar – gestaltning av fenomenet i 
vårdsituationer 
Analysen av fältanteckningarna innebär att genom en gestaltning återge 
fenomenet som det observerats, dvs. som bedömning av patienten kom 
till uttryck i vårdsituationer inom ambulanssjukvård. Gestaltningen är en 
kvalitativ bearbetning av fältanteckningarna enligt van Manen (1994) för 
att i överensstämmelse med den metodologiska ansatsen, uppnå en för-
djupad förståelse av fenomenet; en förståelse som syftar till att öppna upp 
för fenomenets mångfald samt att se dess struktur av innebörder.  
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Språket är i detta hänseende ett viktigt verktyg för att fånga fenome-
nets komplexitet och sammanhang (van Manen, 1994; Kvale, 1997). Utan 
ord blir tankarna ofullbordade och otydliga. Språket är därför en möjlig-
het för livsvärlden att komma till uttryck. Gadamer (1989) menar att för-
ståelseprocessen är verbal. Språket är mediet mellan två människor och 
därmed är det i språket som förståelsen förmedlas och uppstår, men det är 
inte orden i sig som är viktiga.  

Kunskapsproduktionen om praxis innebär att forskaren försöker förstå 
praxis som meningsfull och relevant levd erfarenhet (Storli, Asplund, 
Heggen, Bengtsson & Engelsrud, 2004). Då måste man som forskare utgå 
från att kommunikationen mellan människor är beroende av komplice-
rade förhållanden från perception till handling som inte enbart är verbala. 
Det är snarare ett budskap som språket förmedlar som vi kan utnyttja för 
att beskriva ett meningssammanhang. Även tystnad och pauser i samtalen 
ska tas till vara, samt andra uppgifter som kan observeras i situationerna 
och som t.ex. förmedlar stämningen. Därmed ger texten en livfull bild av 
fenomenet i bedömningssituationerna, eller som van Manen uttrycker det: 
”People´s gestures, nonverbal communications, tone of voice, and speed 
of speaking help to interpret the meaning of their work” (s 65). På detta 
sätt ges det liv till och mening i situationerna som gestaltas genom olika 
detaljer, förutom det verbala som förmedlas i texten. 

Analys av fältsamtalen – genomförande 
Efter avslutat fältarbete utfördes en fenomenologisk innebördsanalys av 
fältsamtalen i överensstämmelse med tidigare redovisade metodprinciper. 

Det var ett analysarbete av de transkriberade fältsamtalen via menings-
enheter med avseende på fenomenets innebörd som gav analysens andra 
kluster enligt följande: ”Förberedelse”, ”Situationsanpassning”, ”Närma 
sig patienten”, ”Får patientens förtroende”, ”Avvakta med beslut”, 
”Skapa en lugn atmosfär” och ”Teamarbete och humor”. Denna del av 
analysen presenteras i bilaga 4. Dessa innebörder ingår i det samman-
lagda datamaterialet som underlag till den generella strukturen. 

Analys av fältanteckningarna – genomförande 
Att analysera fenomenet som det kom till uttryck i vårdsituationerna har 
inneburit att fenomenets sammanhang inom ambulanssjukvård, på ett na-
turligt sätt berikat forskningen. Skrivandet har emellertid inneburit en ba-
lansgång beträffande hur omfattande situationerna skulle återges. Det lig-
ger i sakens natur att jag gjort en selektion. Exempel på vad som valts 
bort är alltför uttömmande beskrivningar av miljön. Inriktningen har varit 
att gestalta en helhetsbild utan att drunkna i detaljer. I detta hänseende var 
den preliminära analysen till stor hjälp och vägledde mig i vilka detaljer 
som synliggjorde fenomenet. Det kunde innebära att vissa detaljer, som 
upplevts överflödiga under själva observationen, underlättade bearbet-
ningen och berikade beskrivningen, t.ex. kunde det gälla detaljer i samta-
let mellan patient och vårdare. Ett sådant exempel är en bedömningssitu-
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ation som tydliggör att vårdarens frågor kan betraktas som ”eftersökande” 
av klassiska symtom (se Bedömningssituation 4 nedan). 

Fältanteckningarna sammanställdes till sammanhängande texter, som 
gav datanära beskrivningar av bedömning i ambulanssjukvård, dvs. 25 
kluster, som gestaltade bedömningssituationer. Skrivandet fokuserades på 
att göra situationerna så levande som möjligt, för att synliggöra hur fe-
nomenet uttrycktes. Som exempel kan nämnas att jag strävade efter att så 
detaljrikt som möjligt beskriva relationen och kommunikationen i situat-
ionerna, och andra faktorer relevanta för bedömningen av patienter. Det 
betyder att vårdarens språk gestaltades på ett noggrant sätt. Vårdarnas 
egna uttryckssätt och formuleringar har använts, utan att för den skull 
göra anspråk på att vara fullständiga citat. Det nonverbala språket i be-
dömningen beskrivs genom vårdarnas förhållningssätt, avstånd respektive 
närhet till patienten, beröring eller inte beröring, ögonkontakt eller inte 
ögonkontakt, samt andra detaljer som förmedlar kommunikationen. 

Därefter analyserades varje bedömningssituation för sig, för att sär-
skilja situationernas individuella innebörder från varandra. Analysen in-
nebar således, i överensstämmelse med fenomenologisk innebördsanalys, 
att meningsenheter abstraherades till innebörder för varje bedömningssi-
tuation. Innebörderna fördes sedan samma till fenomenets tredje kluster. 

Det innebar att sex bedömningssituationer, utav de ursprungliga 25, 
bearbetades och dessa tydliggjorde specifika innebörder av fenomenet. 
Det specifika ska förstås som att de har en egen särprägel mot bakgrund 
av de övriga, vilket framhäver och förtydligar den levda erfarenheten av 
bedömning inom ambulanssjukvård. Följande sex bedömningssituationer 
framkom: ”Skapa ett vårdrum”, ”Vid patientens sida under hela ambu-
lansuppdraget”, ”Långsamt vårdtempo”, ”Vårdaren låter sig styras av det 
medicinska tillståndet”, ”Vårdaren låter sig styras av patienten” och 
”Samarbete i vårdteamet”. 

De sex bedömningssituationerna i sin helhet och en sammanfattande 
beskrivning av denna helhets innebörder ökade variationerna av fenome-
nets beskrivningar och presenteras som avhandlingens första resultat. 

Inför det avslutande analysarbetet sammanfördes dessa bedömningssi-
tuationer med de övriga två klustren, från förstudien respektive från fält-
samtalen under de deltagande observationerna. En sammanställning över 
ingående innebörder i respektive kluster redovisas nedan i figur 6. 
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Figur 6. Forskningsresultatets tre kluster. 
 

Fenomenets generella struktur 
Avslutningsvis riktades uppmärksamheten mot de variationer och nyanser 
av innebörder som fanns i de tre klustrens sammanlagda datamaterial. 
Genom att se hela materialets variationer blev det möjligt att urskilja hur 
alla innebörder bildade mönster och en innebördsstruktur kunde gestaltas; 
en innebördsstruktur som fångar den mest generella innebörden av be-
dömning av patienter inom ambulanssjukvård. 

Därefter gick det att urskilja strukturens centrala innebördselement, 
vilka konstituerar helheten. Innebördselementen är, med andra ord, vä-
sentliga nyanser av fenomenets generella innebörd. Tillsammans bygger 
de upp fenomenets innebördsstruktur och överbryggar då ofta varandra, 
vilket kan uttryckas som att de ”flyter i varandra”. Innebördselementen 
har en något lägre abstraktionsnivå än den första textdelen som beskriver 
de mest essentiella innebörderna. Innebördselementen ligger således nå-
got närmare den empiriska beskrivningen. Slutligen gestaltas även feno-
menets yttersta variationer på så sätt att citat eller andra empirinära be-
skrivningar exemplifierar informanternas sätt att uttrycka fenomenet. 

––––––––– 
105Se bilaga 3. 
106Se bilaga 4. 
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Resultat 
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RESULTATETS DISPOSITION 
I detta kapitel redovisas forskningens resultat. Först redovisas det empi-
riska resultatet som fältanteckningarna gav upphov till, och som utgörs av 
sex bedömningssituationer107. En generell struktur för bedömning inom 
ambulanssjukvård som betraktas som forskningens huvudresultat kom-
mer därefter. Den generella strukturen utgör resultatet av analysen på det 
sammanlagda datamaterialet från fältanteckningarna och fältsamtalen 
samt förstudiens datamaterial. Forskningens slutsatser presenteras däref-
ter som tre didaktiska idéer. 

Resultatet i sin helhet presenteras i figur 7 nedan: 
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Figur 7. Disposition av resultatet. 
 

––––––––– 
107 Att ”Sex bedömningssituationer”, som är kluster och i likhet med forskningsresultatets två andra 

kluster ingår i den generella strukturen, redovisas i resultatet beror på att den bakomliggande data-
insamlingen, dvs. fältanteckningarna, skiljer sig från övriga datainsamlingar som var skrivna berät-
telser, intervjuer och fältsamtalen. Därför har jag valt att tydliggöra vad fältanteckningarna resulte-
rade i. Skillnaden i datainsamlingen kan i huvudsak beskrivas som att fältanteckningarna är forska-
rens observation av hur fenomenet kommer till uttryck till skillnad från övrig datainsamling som är 
vårdarnas uttalade erfarenheter.  
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SEX BEDÖMNINGSSITUATIONER 
Var och en av de sex bedömningssituationer som framkom i analysen av 
fältanteckningarna har en egen särprägel med en utmärkande innebörd 
mot bakgrund av de övriga. Varje särprägel kan därför betraktas som en 
”renodling” av en vårdsituation för att påvisa framträdande drag i ambu-
lanssjukvårdens vårdande bedömning. Bedömningssituationerna är dock 
inte enhetliga, snarare överlappar de varandra, vilket innebär att innebör-
derna kan vara sammanflätade. Det betyder också att jag valt att utesluta 
vissa innebörder för att den specifika innebörden skulle framträda. Trots 
detta är den specifika innebörden så stark att jag valt att presentera be-
dömningen på detta sätt. Det ger en sammanhållen men samtidigt varie-
rad bild av fenomenet, så som det visade sig då ambulanssjukvården ob-
serverades. 

Vårdaren som är kartläsare på väg till den väntande patienten och där-
efter har huvudansvaret för bedömningen benämns i texten med ”vårda-
ren”. Däremot benämns den vårdare som är förare vanligtvis ”den andra 
vårdaren” alternativt ”kollegan”. 

Vårdteamet består av två vårdare i alla bedömningssituationer med un-
dantag av den första. I bedömningssituation 1 ingår tre vårdare eftersom 
SOS-centralen hade tillkallat jourhavande ambulanschef108 som förstärk-
ning i denna vårdsituation. 

 

––––––––– 
108 Jourhavande ambulanschef innebär en beredskapsfunktion och består av en vårdare med bil, dvs. 

ingen ambulans. Resursen larmas ut av SOS-centralen för att bistå ambulansverksamheten i situat-
ioner då inte någon ambulans hinner fram i rimlig tid eller olyckan kräver en förstärkt ledning. Re-
sursförstärkningen kan även transportera sjukvårdgrupp eller motsvarande till skadeplats.  
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Bedömningssituation 1: Skapa ett vårdrum 
 
En tisdag i maj kl. 13.15 
Kvinna som svimmat, 43 år 
Prioritet ut: Prio 1, Prioritet in: Prio 3 
 
Ambulansens jourhavande chef hade dirigerats till hämtadressen som var 
en skola. Det innebar att den första bedömningen redan var gjord när am-
bulansen kom fram. Vid dörren stod en kvinna och väntade på ambulan-
sens vårdare. På vägen in berättade kvinnan, som tillhörde personalen på 
skolan, att det var en kollega till henne som svimmat och låg i korridoren. 
Tre vårdare deltog därefter i vårdarbetet. 

Ambulanschefen som hade tagit EKG och kopplat syrgas fortsätter nu 
bedömningen tillsammans med ambulansens vårdare. Det är lunchtid och 
både skolbarn och lärare samlas i smågrupper och det pratas högljutt. De-
fibrillatorn och syrgasväskan står på patientens ena sidan och läkeme-
delsväskan på andra sida. Vårdarna har allt de behöver inom bekvämt 
räckhåll. Det ordnas med viss avskildhet bakom några elevskåp och en 
vaktmästare försöker få barnen att gå ut på skolgården. Vårdarna ”sitter 
på knä” och pratar med patienten om att alla värden ser bra ut, de berättar 
bl.a. att blodtrycket och EKG:t är normalt. Under tiden vänder de ryggen 
till den delen av korridoren där grupperna har bildats.  

Patientens handväska överlämnas till den mera passiva vårdaren från 
någon av skolpersonalen. Han ordnar med båren och håller sig i bakgrun-
den dvs. närmare barnen som kommer från alla håll. Flera barn kommer 
fram och vill prata med vårdaren om vad som hänt. Han svarar utan att 
verka besvärad: ”Det är en tant som är sjuk, hon ska få åka med oss till 
sjukhuset”. 

Patienten ber om ursäkt för att hon vållat så mycket uppståndelse och 
vill helst bara resa sig. Hon säger: ”Egentligen har ingenting hänt”. Vår-
darna låter henne förstå att hon inte är till besvär och att hon självklart 
ska låta en läkare på sjukhuset göra en fullständig undersökning. Strax 
därefter stiger patienten ”på egen hand” upp på båren. Båren körs ut av 
ambulansens båda vårdare, och ambulanschefen kör direkt tillbaka till 
ambulansstationen. 

Inne i ambulansen ordnar vårdaren med båren så att patienten ska 
kunna ligga skönt och frågar: ”Vill du ha det högre under huvudet?” När 
patienten är nöjd med läget fortsätter vårdaren med att fråga om hon 
kommer ihåg, hur hon mådde innan hon svimmade. Han undrar också om 
hon äter några mediciner. Patienten berättar om medicinen som hon har 
tagit under den senaste tiden. Sen blir det tyst, vårdaren skriver i ambu-
lansjournalen och tittar då och då upp på patienten. Ambulansen har stan-
nat utanför medicinska akutintaget. Vårdaren kopplar ifrån syrgasen, och 
säger samtidigt som han lutar sig över patienten: ”Du ska se att de kom-
mer att kunna hjälpa dig”. Patienten nickar. 
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Beskriven innebörd 
Här framkommer hur ett vårdrum byggs upp i bedömningssituationen. 
Det kan sägas vara en del av ambulanssjukvårdens förutsättningar, att 
ingenting kan vara förberett. Vårdsituationen kännetecknades här av att 
vårdarna, både konkret och bildligt, i en offentlig lokal, skapade ett rum 
för sitt vårdarbete. Det var mycket människor runt omkring, både kolle-
gor till patienten och skolbarn. Vårdarna arrangerade båren och utrust-
ningen samt placerade sig själva för att skydda patienten för åskådarnas 
nyfikna stirrande. Det såg ut som om de strävade efter att få vara i fred 
med patienten. De satt på knä vilket troligen också underlättade bedöm-
ningssamtalet. Det förefaller som om vårdarna arbetade utifrån en strategi 
där den som har vårdansvaret ska få utföra bedömningssamtalet, utan att 
något eller någon kommer emellan. 

Placering av utrustning och bår är andra delar som föreföll vara viktiga 
för att etablera vårdrummet. Utrustningen ställdes så att vårdarna kunde 
sitta stilla så mycket som möjligt under tiden som bedömningen utfördes.  

Det visade sig att den tredje vårdaren också fick en viktig funktion i 
bedömningen, för att vårdrummet skulle kunna bibehållas. Tack vare att 
han fanns som en mellanhand till ”den nyfikna massan” blev vårdarna 
som var hos patienten inte avbrutna i bedömningen av patienten. 
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Bedömningssituation 2: Vid patientens sida under hela 
ambulansuppdraget 
 
En fredag i maj kl. 21.00 
Man med bröstsmärtor, 58 år 
Prioritet ut: Prio 1, Prioritet in: Prio 1 
 
Efter en snabb bilfärd på 20 minuter med blåljus och sirener har vi kom-
mit fram till ett bostadsområde med hyreshus. Husen är placerade grupp-
vis och numren på ingångarna syns inte från vägen. Det är därför svårt att 
hitta den aktuella adressen. Vårdarna får till slut hjälp av en granne som 
kommit ut för att möta ambulansen. Uppe i lägenheten finns det flera per-
soner, familjen och grannar, och det pratas högljutt bl.a. om hjärtmedici-
ner. Frun som står mitt i hallen är mycket blek och pekar med hela armen 
mot sängkammaren. Vårdaren nickar och går raskt förbi henne. Inne i 
sängkammaren hälsar han på patienten, dvs. maken, som ligger i sin säng. 
Patienten ser mycket smärtpåverkad ut och har blåaktig färg på läpparna. 

Vårdaren sätter sig omgående på knä till höger om patienten, där det är 
ett smalt utrymme mellan sängen och väggen, han lägger sin hand över 
mannens och söker hans blick. Under dessa inledande minuter frågar vår-
daren patienten, dels om vad som hänt och dels om han varit med om nå-
got liknade tidigare. Vårdaren pratar med en klar och ”övertydlig” röst di-
rekt till patienten. Patienten svarar knappt hörbart. Vårdaren ställer inte 
fler frågor efter att patienten svarat med mycket svag röst; ”Ja, ja … jag 
vet nog vad som gäller”. 

Vårdaren sätter på en syrgasmask och kopplar EKG samtidigt som den 
andra vårdaren sätter en venkanyl samt blandar morfin och koksalt i en 
spruta. Första dosen med smärtlindring ges och syrgasmättnaden kontrol-
leras genom pulsoximetern. Vårdaren avläser hur hjärtstatus utvecklas på 
oscilloskopet. Efter några minuter ber han sin kollega att ge en andra dos 
med morfin. Ett annat läkemedel som minskar illamående ges också.  

Vårdaren befinner sig hela tiden vid patientens högra sida, aldrig mer 
än en meter från direkt fysisk kontakt med honom. Med hjälp av vårda-
rens stöd kommer patienten sakta upp på båren. Vårdaren kör båren vid 
huvudändan och har hela tiden blicken riktad omväxlande på patientens 
ansikte och på EKG-skärmen. Då och då känner han på mannens puls i 
vänster handled. Väl inne i ambulansen kopplar vårdaren syrgas från bi-
lens syrgasuttag, sätter på blodtrycksmanschett och kontrollerar att det 
finns en påse i närheten (om patienten behöver kräkas). Samtidigt som 
dessa uppgifter utförts är han endast några decimeter från patientens an-
sikte och frågar: ”Hur känner du dig?” Patienten svarar knappt hörbart: 
”Åhhh, det går inte …” Vårdaren sätter sig nu ner vid patientens högra 
sida och förbereder en ny injektion. Han ger ett lugnande läkemedel efter 
att först ha förklarat läkemedlets effekter, och börjar därefter dokumen-
tera. Kollegan som ska köra ambulansen, kopplar defibrillatorn i ambu-
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lansen och stänger därefter bakluckan. Ambulansen rullar med påslaget 
blåljus mot sjukhuset. 

Efter ca tio minuter får patienten ont igen, varpå vårdaren ger en tredje 
dos med morfin. Sedan blir det alldeles tyst, det är bara motorljudet och 
ibland, vid omkörningar, sirenerna som hörs. Mannen somnar till några 
minuter men vaknar sedan och frågar: ”Varför släpper det inte?” Vårda-
ren lägger sin hand på mannens och säger: ”Det är svårt att säga vad det 
beror på”. Ambulansen stannar vid akutintaget och vårdaren avlägsnar de 
olika övervakningskablarna. Mannen med akuta bröstsmärtor flyttas över 
på bårunderredet, som står utanför akutmottagningen.  

Frun som åkt med i förarhytten tittar på och det är helt tyst. Patienten 
körs in till personalen som väntar. Vårdaren vid bårens huvudända är 
fortfarande tätt intill patienten. 

Beskriven innebörd 
Vårdsituationen kännetecknades av att vårdaren fanns vid patientens sida 
under hela ambulansuppdraget. Det innebar att för att göra bedömningen 
befann sig vårdaren i närkontakt med sin patient. Vårdarens kropp var tätt 
intill patientens och patienten föreföll vara i ständigt fokus. I patientens 
sängkammare var det trångt, vårdaren fick knappt plats mellan väggen 
och sängen. Detta ledde till att han vid upprepade tillfällen stötte vid 
sängen och vid patientens kropp. Det såg ut att vara ett obekvämt vårdar-
bete. Vårdaren kröp omkring på knäna för att kunna genomföra bedöm-
ning och vård, men hade ändå mer eller mindre kontinuerlig ögonkontakt 
med patienten. 

Inne i ambulansen blev denna ständiga närkontakt om möjligt ännu 
mer påtaglig. Då såg emellertid vårdarbetet ut att vara mer bekvämt. Bå-
ren var i samma nivå som vårdaren och placerad med endast ett litet mel-
lanrum till vårdarstolen. 

Vårdaren satt stilla kvar under hela transporten och befann sig även då 
i direkt beröring med patientens kropp. I denna vårdsituation framstod 
både en konkret och en abstrakt närvaro med patienten som en naturlig 
del av bedömningen. Vårdaren vek inte från patientens sida under hela 
vårdtiden, fram till överlämnandet på sjukhuset. 
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Bedömningssituation 3: Långsamt vårdtempo 
 
En onsdag i juni kl. 18.30 
Kvinna som ramlat på serviceboende, 71 år 
Prioritet ut: Prio 2, Prioritet in: Prio 3 
 
Dörren är öppen till lägenheten och en kvinna ligger i hallen med fötterna 
mot utgången. Hon ligger på rygg, tittar med stora ögon men säger ingen-
ting. En av de anställda på serviceboendet, ett kvinnligt vårdbiträde, hål-
ler på att plocka ner lite personliga tillhörigheter i en väska. För övrigt är 
den ljusa lägenheten tom och tyst. 

Vårdaren går sakta in i lägenheten, stannar upp i dörröppningen, ser sig 
runt i hallen och sätter sig sedan på knä framför patienten. Lutar sig över 
henne och tar henne lätt i axeln. Sen presenterar han sig och frågar försik-
tigt med lågmäld röst: ”Vad är det som hänt?” Kvinnan berättar generat 
att hon bara har ramlat. Vårdaren undersöker försiktigt både armar och 
ben genom att systematiskt känna igenom patientens kropp, del för del. 
Samtidigt ser han på kvinnan. Det verkar som om han förväntar sig någon 
reaktion på undersökningen. Vårdaren ställer några frågor om kvinnans 
hälsa som också besvaras fåordigt. Under de tysta och inväntande pauser-
na förefaller det som om han försöker få ögonkontakt med den gamla 
kvinnan, vilket visar sig i att han då och då lutar sig lite närmare. 

Under tiden har den andra vårdaren pratat med vårdbiträdet om vad 
som hänt och sedan förberett för att lyfta med en ”mjuk bår” i syfte att få 
patienten upp på den vanliga båren. Vårdarna utbyter ögonkontakt med 
varandra och båren placeras längs med kvinnan utan att de pratar med 
varandra. Vårdaren säger till patienten: ”Ligg kvar så lyfter vi dig. Gör 
det ont så får du hojta”. Kvinnan grimaserar men klagar inte hörbart, där-
emot ber hon om att få ha det högt under huvudet. Vårdarna lägger sakta 
ner kvinnan på den vanliga båren som står ute i trapphuset. De stoppar 
om henne med lakanet genom att vika in kanterna under henne på ett fler-
tal ställen. Därefter höjs huvudändan tills patienten blir nöjd. Alltsam-
mans förefaller utföras omsorgsfullt och utan någon som helst brådska. 
Vårdaren har ögonkontakt med sin patient under större delen av vårdsitu-
ationen medan kollegan förhåller sig mera avvaktande och tar inte del i 
samtalet. 

Ute i ambulansen frågar vårdaren ut patienten om vad som verkligen 
har hänt, samt tar puls och blodtryck. Han förklarar att armen kommer att 
klämmas åt när blodtrycket tas men menar att hon ”är ju så tålig”. Den 
gamla kvinnan svarar: ”Jag försöker”. Därpå utbyts några meningar om 
kvinnans situation. Vårdaren leder samtalet både genom bedömningsfrå-
gorna och genom att informera om olika saker. Han berättar dels vad han 
gör och dels vad som kommer att hända på sjukhuset. Han säger bl.a.: 
”Vi ska hjälpa dig till sjukhuset och där kommer de att se till att du får 
hjälp med benet”. Vårdaren sitter sedan tyst och ser att kvinnan grimase-
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rar då ambulansen svänger. Han lägger sin hand på kvinnans och ser 
medlidande på henne genom att med små rörelser skaka på huvudet. 
Transporten till sjukhuset tar knappt tio minuter och hela samtalet karak-
täriseras av att vårdaren ställer enkla frågor och patienten svarar. Det blir 
tysta stunder mellan frågorna, vårdaren får vänta på en del svar och tiden 
går. 

Framme vid sjukhuset förflyttas patienten mycket sakta och försiktigt 
över på bårunderredet, vilket innebär att det blir en stadig överflyttning 
utan ryck för den gamla och skadade kvinnan. Inne på akutmottagningen 
börjar vårdaren rapporten med att säga: ”Detta är Svea som ramlade 
hemma i sin lägenhet …” 

Beskriven innebörd 
Vårdsituationen kännetecknas av ett långsamt vårdtempo och innebär att 
vårdaren tar god tid på sig i bedömningen, bl.a. till att lära känna patien-
ten. Vårdaren lyssnar på vad patienten har att berätta och väntar på svaren 
även om patienten inte omedelbart kan svara. Det förefaller som att pati-
enten hinner tänka efter. Därför kännetecknas bedömningen av att vårda-
ren lugnt och stilla ber patienten berätta om det som har hänt, utan att 
skynda på svaren. Vårdaren pratar även om allmänna saker som inte di-
rekt ingår i bedömningen och visar därigenom ett engagemang. Även un-
der transporten till sjukhuset ges dialogen med patienten ett stort ut-
rymme. Situationen präglas av att det finns ”all tid i världen” till att sköta 
om den gamla kvinnan. 

Det långsamma vårdtempot leds av vårdaren och det verkar som om att 
tiden används till att prioritera vårdrelationen. Det förefaller också som 
att patienten bekräftas genom att vårdaren både verbalt och genom sitt 
kroppsspråk visar att han ser patientens lidande. Även avlämningen vid 
sjukhuset karaktäriseras av att vårdandet får ta tid, vilket här visar sig i att 
vårdarna så skonsamt som möjligt lyfter sin patient. 
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Bedömningssituation 4: Vårdaren låter sig styras av det 
medicinska tillståndet 
 
En fredag i juni kl. 15.30 
Kvinna med bröstsmärtor, hjärtopererad 1992, 60 år 
Prioritet ut: Prio 1, Prioritet in: Prio 2, ändras till Prio 1 under trans-
porten tillbaka 
 
Det är en mycket varm och solig dag. Efter fem mil på krokiga vägar är 
ambulansen framme i samhället. Sirenerna slås av och efter lite kartläs-
ning är adressen lätt att hitta. Vårdaren läser på mobitexremsan. 

Han går snabbt in i lägenheten med andningsvårdsväskan och finner en 
ensam kvinna i vardagsrummets soffa. Altandörren står öppen, persien-
nerna är nerdragna. Travar av handarbeten tyder på att här bor en aktiv 
kvinna. Vårdaren börjar samtalet med: ”Hej, hur mår du?” Kvinnan, som 
ser mycket ansträngd ut, svarar: ”Det är bättre nu men jag mår inte bra”. 
Vårdaren sätter sig på knä framför henne och berättar vilka kontroller han 
tänker ta samtidigt som dom utförs i snabb följd. Syrgas och en pulsoxi-
meter kopplas också. Snart frågar han: ”Brukar du ha högt blodtryck?” 
Kvinnan berättar då om sitt höga blodtryck och även om andra sjukdo-
mar, bl.a. sockersjuka. Vårdaren sätter en venkanyl och kollegan, som 
just har kommit in i rummet, kontrollerar patientens blodsocker utan att 
säga ett ord. Vårdarna arbetar nu på var sin sida om patienten. Det upp-
mätta blodsockervärdet diskuteras med patienten, som anser att det är bra. 
Hon vill därför inte äta något extra, som vårdarna föreslår. Sedan över-
lämnar hon en toalettväska full med mediciner, stiger upp på ambulansbå-
ren och blir ombäddad av vårdarna. Patienten blir plötsligt ledsen och vill 
ringa sin dotter. Vårdaren kommenterar inte detta och inte heller att pati-
enten gråter. Det är istället kollegan som hjälper henne med telefonen 
men det blir ett kort samtal med dottern. Den servande kollegan övergår 
sen till att blanda morfin som vårdaren tar emot och sprutar i venkanylen. 

I ambulansen berättar patienten om sin kamp mot rökningen, hur hon 
klarade sig i många år efter första hjärtinfarkten, men att hon inte orkat 
stå emot frestelsen det sista året. Patienten berättar, vårdaren lyssnar utan 
att kommentera. Han tittar på övervakningsskärmen och säger utan att 
lyfta blicken: ”Pulsen är långsam”. Patienten är nu smärtfri och hon säger 
att hon känner igen den sköna känslan från tidigare gånger då hon fått 
morfin. Vårdaren försöker sänka temperaturen i kupén och frågar samti-
digt hur det hela började den här gången. Patienten har haft ont hela da-
gen men det blev värre på eftermiddagen; då fick hon en ”Nitromex” 
(kärlvidgande läkemedel) av en granne. Vårdaren frågar vidare: ”Hur har 
du haft ont?” Patienten beskriver ingående bröstsmärtorna som går rakt 
igenom bröstet och ut i ryggen. Hon berättar också att vänster arm känns 
tung. Vårdaren dokumenterar snabbt, plockar sen upp defibrillatorn ur en 
låda och kopplar EKG:t. Patienten stönar till, klagar över att det har blivit 
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mycket värre och uttrycker igen att armen är tung. Vårdaren tycks inte re-
agera på patientens klagan och kommenterar inte patientens lidande nu 
heller. Han lutar sig istället fram mot förarhytten och säger till sin kol-
lega, över patientens huvud: ”Sven, kan du köra lite fortare!” Då frågar 
patienten: ”Varför det?” Vårdaren förklarar att hjärtat ser lite ansträngt ut, 
varpå patienten lägger till: ”Ja, jag känner det”. Då frågar vårdaren igen: 
”Hur känns det?” Patienten beskriver ytterligare en gång sina smärtor 
med ansträngd röst och flåsande andning. Därefter får hon mer morfin. 
Vårdaren skriver och tittar omväxlande på patienten och på EKG-
skärmen. Så frågar han igen: ”Hur känns det, fortfarande lika ont?” Pati-
enten förklarar lättad att det är lite bättre, men att det känns hela tiden. 
Det är tyst några minuter. Vårdaren kör ut en EKG-remsa. Patienten kla-
gar över huvudvärk och bröstsmärtor. Därpå tillägger hon: ”Jag mår ju 
sämre än när vi åkte”. Vårdaren svarar: ”Jag förstår det, det har hänt nå-
got”. Så lägger han händerna på patientens hand och säger: ”Nu är vi 
framme på sjukhuset. Dom kommer att ta hand om dig på en gång”. 

Beskriven innebörd 
Ett helt annat vårdtempo än det ”långsamma” som visade sig i föregående 
bedömning kännetecknar denna vårdsituation, och den beskriver samti-
digt en annan aspekt av ambulanssjukvård. Här framkommer en bedöm-
ning som inte kan gå fort nog. Vårdarens handlingar förefaller snabba och 
något stressade. 

Att vårdaren låter sig styras av det medicinska perspektivet karaktäri-
seras av att den ena åtgärden avlöser den andra i direkt följd och utan att 
ta hänsyn till hur patienten upplever bedömningen eller vården. Vårdarna 
förefaller vara koncentrerade på att använda tiden medicinskt effektivt. 
Kontroller och åtgärder tycks utföras som om att bedömningen följer ett 
inövat och standardiserat mönster. 

Vårdsituationen kännetecknas även av att bedömningen är starkt bio-
logiskt inriktad, dvs. bedömningen fokuserar en organsvikt. Den en-
samma vårdaren i vårdhyttn ser ut att vara fullt sysselsatt med den medi-
cintekniska övervakningsutrustningen. Han tittar mest på EKG-skärmen 
och pratar om vad som händer där. Patienten pratar samtidigt om sin situ-
ation utan att få någon märkbar respons från vårdaren. Det verkar som om 
vårdaren lyssnar men inte ger sig tid att svara. Det förefaller därför som 
att patientens hjälplöshet blir obesvarad eftersom vårdaren undviker att 
svara på en hel rad frågor som berör patientens oro. 

I denna vårdsituation styr vårdaren med fast hand. Uppmärksamheten 
tycks dels vara riktad mot det biologiska skeende som visar sig på över-
vakningsskärmen och dels mot patientens sjukdomssymtom. Han uppre-
par sina bedömningsfrågor för att få veta om symtombilden förändras. 
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Bedömningssituation 5: Vårdaren låter sig styras av patienten 
 
En lördag i juni kl. 14.30 
Man, ont i ryggen, 34 år 
Prioritet ut: Prio 2, Prioritet in: Prio 3 
 
Adressen är mycket svår att hitta, det är ett bostadsområde med otillfreds-
ställande numrering på husen. Vårdarna hittar till slut en trappa på husets 
baksida. När vårdaren öppnar dörren sakta och försiktigt, ropar patienten 
omgående att katten inte får springa ut. Inne i lägenheten ligger patienten 
på magen i vardagsrummets soffa och säger att han inte kan röra sig. Han 
har själv ringt ambulansen men vill nu inte följa med för han kan inte 
lämna katten. Det är det enda han har, säger han. 

Vårdarna tittar och lyssnar på patienten, lägger sedan ner bårmadrassen 
på golvet och föreslår att patienten ska rulla över på den, så kan de sen 
hjälpa honom upp på båren. Patienten ropar att han ”har panik” och måste 
få medicin istället. Patienten tar själv sin ångestdämpande medicin (som 
han hade sen tidigare) och vårdaren frågar efter några minuter: ”När 
hände detta med ryggen?” Patienten svarar inte, men efter en stund (några 
minuter) glider patienten på egen hand över på madrassen. Han berättar 
nu utan omsvep om sitt liv och om ensamhet. ”Jag har katten och mycket 
mediciner så jag klarar mig trots allt …”, berättar patienten. Under tiden 
läser vårdaren på medicinförpackningarna och kollegan ger katten mat. 
Patienten ligger nu stilla på ambulansbåren. Vårdarna går runt och ordnar 
allt som måste göras innan patienten kan lämna sin lägenhet. Man ser till 
att katten får vatten och två olika sorters kattmat, samt öppnar badrums-
dörren där kattlådan finns. Slutligen läggs nyckeln på ett säkert ställe, 
alltsammans efter patientens direktiv. 

Inne i ambulansen frågar vårdaren patienten om hur det började och 
var exakt smärtan sitter. Patienten berättar, det blir sedan tyst en stund 
och vårdaren dokumenterar. Därpå kontrollerar han puls och blodtryck 
och tar också reda på hur mycket medicin som behövts den sista tiden. 
Patienten berättar och säger ursäktande: ”Hm … det blir en del”. Ambu-
lansen är framme vid sjukhuset och vårdaren säger kort: ”Då var vi 
framme”. 

Beskriven innebörd 
Vårdsituationen, som kännetecknas av att vårdarna lät sig styras av pati-
enten, är ytterligare ett exempel på att bedömningen får ta tid. Här inne-
bär det, speciellt i början på vårdsituationen, att patienten tilläts vara ini-
tiativtagare till vårdåtgärderna som vidtogs inne i lägenheten. Det såg ut 
som om patienten bestämde över situationen. Det föreföll som att vårdar-
na intog ett avvaktande förhållningssätt där de mestadels väntade in att 
patienten skulle lugna ner sig, så att han bl.a. själv kunde ta sig över på 
båren och följa med till sjukhuset. 
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Ute i ambulansen ändrade bedömningssamtalet karaktär vilket innebar 
att patienten inte styrde samtalet i lika stor utsträckning. Det föreföll då 
som att vårdaren ”tog över” och blev mer handlingskraftig än tidigare. 
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Bedömningssituation 6: Samarbete i vårdteamet 
 
En söndag i maj kl. 09.30 
Kvinna med bröstsmärtor, 43 år 
Prioritet ut: Prio 1, Prioritet in: Prio 2 
 
Hämtadressen är ett radhusområde. En ung kvinna i tjugoårsåldern kom-
mer ut ur ett av husen. Vårdarna tror att det är en närstående och det visar 
sig senare vara dottern till patienten.  

Vårdaren som har vårdansvaret tar andningsvårdsväskan och följer 
med dottern. Dörren är öppen, solen lyser upp hallen och på hallmattan 
ligger patienten med en kudde under huvudet. Hon ligger på höger sidan, 
är våt av svett men har normal ansiktsfärg. I dörröppningen till köket står 
ytterligare två kvinnor, en äldre och en i patientens ålder. Samtliga kvin-
nor är invandrare. Man pratar till varandra på sitt språk i normala röstlä-
gen. Dottern väntar på trappan, hon håller sig lite på avstånd och säger 
heller ingenting. De två andra kvinnorna, också närstående till patienten, 
berättar däremot på ”knackig” svenska att de lagt kudden där, för att pati-
enten skulle få det så skönt som möjligt. 

Vårdaren hälsar på samtliga och sätter sig sedan på knä framför patien-
ten. Han frågar vad som hänt och hur hon mår. Patienten berättar, med 
bra svenskt uttal, att hon har obehagskänslor i bröstet och att det varit så i 
flera timmar. Detta har aldrig hänt tidigare och hon känner sig så rädd. 
Vårdaren lyssnar på berättelsen. Han tar också reda på om hon använder 
några mediciner och om någon annan i familjen haft liknande besvär. 
Först därefter kopplar vårdaren syrgas och pulsoximeter, samt kontrolle-
rar puls och blodtryck. 

Kollegan, som under tiden parkerat ambulansen så nära den aktuella 
adressen som möjligt, kommer in i hallen. Han börjar prata med kvinnan 
som är jämnårig med patienten och följer med ut i köket. Kollegan får då 
lyssna till den närståendes berättelse om patientens mediciner och hur det 
hela började. Dottern ger honom patientbrickan. Sedan går han ut i hallen 
igen, sätter sig vid patienten och förklarar att han tänker hjälpa till. Vår-
darna ler mot varandra i något slags samförstånd. Båda sitter nu på knä på 
patientens högra sida, den vårdansvarige blir ”servad”, vilket innebär att 
han kan sitta kvar hos patienten hela tiden. Det förs en avspänd dialog 
mellan vårdarna och kvinnorna, som ibland pratar på sitt språk och ibland 
på svenska. Under tiden förbereds patienten för att åka med till sjukhuset. 
Patienten stiger själv upp på båren men får stöd av de båda vårdarna. Pa-
tienten körs i sittande ställning ut till ambulansen. 

Väl inne i ambulansen fortsätter syrgasbehandlingen samt puls- och 
blodtryckskontrollerna. EKG kopplas också. Vårdaren sätter sig till rätta 
på patientens vänstra sida och lägger journalen i knäet. Vårdare och pati-
ent fortsätter att prata om det som hänt tidigare på morgonen. De pratar 
med lågmälda röster. Vårdsituationen präglas av en lugn atmosfär och av 
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vårdarens initiativ. Patienten är först avvaktande och säger ingenting på 
egen hand. Vårdaren ler och tar patienten i handen vid ett flertal tillfällen. 
Patienten börjar så småningom kunna prata bättre än tidigare, och beskri-
ver försiktigt mer och mer. Hon säger till slut att hon skäms för det inträf-
fade, och att hon skulle ha varit på Komvux den här förmiddagen.  

Patienten lämnas senare på en medicinsk akutmottagning. Samtidigt 
som patienten rullas in på båren kommer alla tre kvinnorna, som kört 
egen bil, in på mottagningen. Efter rapporten till mottagningssjuksköters-
kan tar vårdaren patienten på axeln och säger: ”Lycka till på sjukhuset”. 
De båda vårdarna tittar på varandra och nickar leende. Det ser ut som om 
de tackar varandra för samarbetet i det genomförda vårdarbetet. 

Beskriven innebörd 
Här framkommer hur bedömningen utförs som ett samspel mellan två 
vårdare. I denna vårdsituation framträder således vårdteamets betydelse 
för bedömningen och visar på att vårdarna kompletterar varandra i vår-
dandet. Samspelet består bl.a. av att de ger varandra stimulerande re-
spons, speciellt före och efter vårdandet. Vårdarna ser ut att må bra till-
sammans och ”använder” leenden både mot patienten och varandra. 

Hur vårdarna balanserar sitt samarbete i bedömningen av patienten 
framgår också. De har olika fokus i bedömningen och inhämtar uppgifter 
på olika sätt. Den ena genom att serva i det perifera vårdarbetet och den 
andra genom att vara så nära patienten som möjligt. Det förefaller som 
om det utspelades ett bedömningsarbete på två fronter som förenas hos 
patienten. Kollegan fick information av familjen i köket och vårdaren 
samtalade direkt med patienten. Slutligen satte sig kollegan också på gol-
vet hos patienten och hjälpte vårdaren i det direkta vårdarbetet. Alltsam-
mans såg väldigt smidigt ut, dvs. de använde inga ”underhandsfrågor” för 
att kontrollera vad som skulle göras. Istället var det ett nonverbalt samar-
bete där man inte tycktes behöva prata med varandra, t.ex. fick vårdaren 
ta emot nål och annan utrustning direkt i handen utan att be om det. 
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Sammanfattning av bedömningssituationernas innebörder 
Bedömningssituationernas innebörder, som också ingår som ett underlag 
till den generella innebördsbeskrivningen, utgör forskningens första del-
resultat. Här framkommer vårdarnas kreativa förhållningssätt och en vård 
med variationsrikedom, som tycks ha betydelse för förståelsen av be-
dömningen. Den prehospitala scenen är vid varje vårdtillfälle ny och situ-
ationen är oordnad. Mot bakgrund av detta ser det ut som att vårdarna 
både bildligt och konkret tar kontroll över det som är rörigt och ostruktu-
rerat. Det förefaller som att de bygger upp ett vårdrum i samband med 
varje ny bedömning.  

Bedömningen kännetecknas dels av vårdarnas självständighet och dels 
av ett nödvändigt samarbete mellan två kollegor. Vårdarbetet har olika 
och skiftande vårdtempon som påverkar bedömningen av patienten. Det 
framkommer därför att bedömningen genomförs under extremt olika 
tidsåtgång, ibland finns det gott om tid och ibland tycks tidspressen vara 
överväldigande. Ytterligheter kan således påvisas, dels det riktigt lång-
samma bedömningssamtalet som erbjuder både vårdare och patient möj-
lighet till stor eftertänksamhet, dels den snabba rutinstyrda bedömningen, 
som innefattar snabba svar från patienten och ”fångar” symtomen omgå-
ende. Härmed påvisas att vårdrelationens innebörd varierar, närmare be-
stämt med avseende på hur den utvecklas, och hur framträdande den får 
vara i bedömningen. Vårdarna tillämpar dels ett förhållningssätt där ge-
menskapen med patienten ges stort utrymme, dels ett annat där gemen-
skapen tycks vara underordnad. Det förekommer därmed bedömning där 
patienten har ett inflytande såväl som bedömning utan patientens med-
verkan. Dessutom framkommer det i bedömningssituationerna att vårda-
ren finns vid patientens sida under hela vårdtiden, fram till överlämnandet 
på sjukhuset. 
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VÅRDANDE BEDÖMNING I 
AMBULANSSJUKVÅRD 
– EN GENERELL STRUKTUR 
Bedömning av patienten i ambulanssjukvård innebär på ett övergripande 
plan och ur ett vårdvetenskapligt perspektiv en naturligt vårdande håll-
ning, som inbegriper två samtida strävanden. Det betyder att det dels 
finns en strävan, att så snabbt som möjligt ordna det oordnade, struktu-
rera det ostrukturerade, kort sagt bestämma det obestämda, för att kunna 
ge medicinsk hjälp. Det är ett behov av att snabbt bedöma patientens till-
stånd och vilka åtgärder som då är nödvändiga. Dels finns en strävan att 
låta det obestämda dröja kvar, för att kunna möta patientens lidande. Här 
inryms en vilja att lyssna in den individuella patienten.  

Vid livshotande tillstånd, då människan kan betraktas som en biologisk 
enhet, är den snabba bedömningen odiskutabel. Men dessutom fram-
tvingas den av den kontextuella föränderligheten, som förstärker vårdares 
behov av att få klarhet och stabilitet i sin bedömning. Besluten blir då en 
stabilitet som kan ge en ”tillfällig konstans” i situationer som ständigt va-
rierar och förändras. Emellertid försvåras möjligheten till att nå enkla 
lösningar, pga. att vården utanför sjukhuset utspelas i patientens vardags-
värld. Följaktligen framhävs även behovet av en långsammare och mer 
eftertänksam bedömning, där det tas individuella hänsyn. Detta kan för-
stås som vårdarens förmåga att hantera dubbla, ibland även motsägelse-
fulla, förhållningssätt inom sig. 

De motstridiga kraven på bedömning och vård innebär att vårdaren an-
passar sig till den rådande vårdsituationen, på ett sätt som innebär en följ-
samhet till patientens medicinska tillstånd. Vårdarna har även en följsam-
het i relation till kollegan, och det finns ett ömsesidigt samspel mellan 
vårdarna i bedömningen. 

Bedömning av patienten i ambulanssjukvård innebär vidare, att vår-
darna paradoxalt nog är förberedda samtidigt som de är oförberedda, dvs. 
de är förberedda på att vara oförberedda. Således påbörjas bedömningen 
innan vårdarna kommit fram till patienten och den faktiska situationen. 
Genom sina tidigare erfarenheter och larmoperatörernas uppgifter bildar 
vårdare sig en föreställning om vad som kommer att hända. Samtidigt 
förbereder de sig med en öppenhet inför ambulanssjukvårdens okända 
scenarier. Även om de ”vet” vad som väntar dem, så ”vet” de det egentli-
gen inte. Det blir en dynamisk kamp mellan, å ena sidan den förväntan 
som är given, å andra sidan det okända i varje ny situation. Kampen inne-
håller en vilja till kontroll och effektivitet i en vårdpraxis full av över-
raskningar.  

I bedömningen är vårdarna utsatta, pga. begränsade möjligheter till att 
få resursförstärkning. Vårdarna är utelämnade till varandra och varandras 
erfarenheter. Deras utsatthet förstärks av att de även behöver patienters 
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och/eller närståendes förtroende och medverkan. I värsta fall vägrar pati-
enten att samverka i bedömningen. Samtidigt kan vårdarna lätt rational-
isera bort relationen med patienten då en medicinsk hållning tar överhan-
den. Vårdarna tar då allt initiativ själva och utövar makt i bedömningssi-
tuationen. Det innebär att det finns inbyggda hinder för att en vårdande 
relation ska kunna etableras och för att bedömningen ska kunna individu-
aliseras. Vårdarnas öppenhet för patienten begränsas i relation till den 
medicinska hållningen, och beror på hur dominerande den senare tillåts 
vara. Därmed blir den medicinskt präglade sjukdomsbilden styrande, och 
samtidigt begränsande för bedömningen. 

Fenomentes generella struktur konkretiseras i det följande med en be-
skrivning av dess sju innebördselement, som konstituerar fenomenet be-
dömning: ”Förväntan på en speciell händelseutveckling”, ”Vidhålla en 
förväntan på det okända och oväntade”, ”Anpassning till att situationen 
varierar och förändras”, ”Hantera sin egen stress”, ”Synen på patienten 
som en biologisk enhet”, ”Vårdarnas utsatthet” och ”Kollegialt samspel”. 
Dessa konstituenter beskrivs var för sig, för att öka tydligheten i bedöm-
ningens innebörd. Dessutom exemplifieras innebördselementen med citat 
från vårdarna. När det förekommer … (punkter) eller // (slash) i citatre-
dovisningarna, betyder det att delar av ett för långt citat utelämnats. Jag 
har således bedömt att de utelämnade delarna varit utan betydelse för 
sammanhanget. 

Förväntan på en speciell händelseutveckling 
Bedömning inom ambulanssjukvård börjar redan då uppgifterna från 
larmcentralen tas emot och vårdarna förväntar sig en speciell händelseut-
veckling. Det är uppgifterna från larmcentralen och tidigare erfarenheter 
som leder in vårdaren på ett visst tankespår. Den förväntan som vårdarna 
upplever på det kommande ambulansuppdraget kan vara lugnande, för att 
situationen känns igen. Uppdraget kan tas emot och beskrivas som ”det är 
inget speciellt” (10), även om uppgifternas innebörd är av allvarlig akut-
medicinsk karaktär. Ett annat igenkännande kan upplevas som ”ännu en 
bröstsmärta …” (10) eller ”det är en klassiker …” (4). Vårdarna är då 
förberedda på en händelseutveckling som de är bekanta med, och deras 
förväntningar blir därför att allt kommer att bli som vanligt. Med andra 
ord, vårdarna tänker sig att de ”vet” vad som väntar. 

Bedömningen påbörjas således i ambulansen på väg till patienten och 
genom sina förväntningar förbereder vårdaren sig på ett speciellt upp-
drag, vilket kännetecknas av attityden att, ”jag jobbar lite för vad som kan 
komma att hända …” (1). Det blir en slags mental förberedelse inför mö-
tet med patienten, så att vårdaren känner sig beredd vid framkomsten. Att 
vara beredd erfar vårdarna som speciellt viktigt vid det akuta vårdandet. 
”Även om det i realiteten rör sig om en kort förberedelse, så har vi ändå 
några sekunder på oss att förbereda oss mentalt” (7), menar en vårdare. 
Vårdarna inriktar sig på ett specifikt vårdande, vilket beskrivs som ”att 
man skärper tanken” (7). Fokuseringen påverkar att en viss ”handlings-



104 
 

plan” byggs upp, som måste vara flexibel, eftersom man trots allt vet väl-
digt lite. Beredskapen innebär i dessa fall, att vårdaren i alla fall har fått 
viss vägledning om vad det kan röra sig om. ”Man 50 år, ett hjärta” (3) är 
knapphändiga uppgifter från SOS-centralen, vilka trots allt ”ger en fing-
ervisning om vad som väntar” (3), som en vårdare uttryckte det. 

I andra situationer kan förväntan på en speciell händelseutveckling 
förorsaka problem i bedömningen. Det gäller sådana situationer då vår-
darna erfar uppgifterna som både missledande och rent av felaktiga. För-
väntan på händelseutvecklingen kan då upplevas som, ”att det var något 
som var fel” (5) i förhållande till vårdarens tidigare erfarenhet. Tidpunk-
ten på dygnet, adressen, eller t.ex. prioriteringen stämmer inte med upp-
dragets övriga innehåll. Karaktären på detta exempel är att uppgifterna 
från larmcentralen inte stämmer med förväntningarna. En vårdare förkla-
rade problemen som att SOS-operatören inte har bättre uppgifter att ge, 
därför att ”… de helt enkelt inte kan få någon klarhet från den som 
ringer” (7). Vårdarna kommer i en sådan situation fram till patienten och 
är undrande inför händelseutvecklingen. 

Andra gånger är vårdarna omedvetna om att uppgifterna från SOS-
centralen är missledande, vilket innebär att problemen uppstår som en 
överraskning. En sådan situation föreligger då larmet har gett en falskt 
lugn bild av den verkliga situationen, dvs. att det skulle vara lugnare än 
vad det i själva verket är. Då tar det en stund att ”gå in i” vårdarrollen och 
göra sitt bästa, vårdarna beskriver något som kan kallas, ”en startsträcka 
in i vårdandet”. En sådan händelse utspelades då vårduppdraget var 
”överflyttning109 av en äldre man med feber” (10). Patienten som enligt 
uppgifter från larmcentralen ”bara var trött och hade feber” fick vänta på 
ambulans i drygt fem timmar. Larmcentralen hade graderat uppdraget 
som ”prio-3”, och uttryckligen meddelat att patienten kunde vänta. Upp-
gifterna ledde in förväntningarna på en speciell händelseutveckling som 
resulterade i att vårdarna fick svårigheter i bedömningen när de väl kom 
fram till patienten. Det visade sig nämligen att patienten var allvarligt 
sjuk. En av vårdarna berättade hur förväntan inte stämde med den fak-
tiska situationen. När de kom var patienten inte ens kontaktbar och upp-
draget hade kategoriserats som ”överflyttning”. Att göra bedömningen ef-
ter felaktiga förväntningar upplevdes i denna vårdsituation på följande 
sätt: 

Och jag såg något som inte stämde överens med den beskrivning 
jag hade fått, och då tog det, i det här fallet tog det alldeles för lång 
tid att komma på varför den här patienten var som han var. (10) 

Förväntan på en speciell händelseutveckling beskrivs även som en ”posi-
tiv stress och lite adrenalinpåslag, lite högre puls …” (10), vilket försätter 
vårdaren i en ”vårdande beredskap”. Följaktligen har det prehospitala 
vårdandet en offensiv karaktär, som enligt vårdarnas upplevelser, förut-
––––––––– 
109 Överflyttningen gällde från ett serviceboende till sjukhus. 
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sätter att de ”gasar” eller ”taggar upp”. I det ovan beskrivna exemplet, 
”överflyttning av en äldre man med feber”, fick dock inte vårdaren rätt 
beredskap. Andra vårdare berättade om hur de löser motsvarande di-
lemma med att alltid vara förberedda på det värsta scenariet. Då förvän-
tan är inställd på utmaningar och svårigheter i vårdandet, upplevs van-
ligtvis bedömningen som lugnare när vårdarna väl kommer fram till pati-
enten. Det beskrivs exempelvis så här: 

Jag har upplevt någon gång att det inte har stämt, att det varit 
mycket värre än vad dom har sagt. Då har det varit svårt att 
komma igång. Så därför ställer jag nästan alltid in mig på att pati-
enten är dålig för då är det lättare att köra igång utifrån det. ”Så är 
det för mig, och är det inte så … utan att patienten mår bättre så är 
det mycket lättare att släppa på gasen ... (1)  

Ambulanssjukvård kan innebära vilka uppdrag som helst och vårdarna 
försöker undvika överraskningar. ”Det värsta vi kan råka ut för i det här 
yrket det är ju någon som har satt i halsen” (7), menar en vårdare. 
Följaktligen är det ett exempel på en sådan överraskning som vårdarna 
vill vara förberedda på. Förväntan på en speciell händelseutveckling kan 
utnyttjas till att minska startsträckan in i en medicinsk beredskap. 

Vidhålla en förväntan på det okända och oväntade 
Vårdarna inom ambulanssjukvård kan aldrig veta var de hamnar, vem de 
möter eller vilken situation de ställs inför. Dessa villkor erfars därför som 
att de i bedömningen vidhåller en beredskap inför det okända och ovän-
tade. En vårdare berättade om en förväntan med öppenhet som erfars som 
en spänning: ”jag vet inte vad som händer när jag sätter mig i bilen … // 
… jag vet inte vad som ska hända, det är en spänning egentligen …” (6). 
Innebörden är en öppen förväntan som finns i bedömningen före mötet 
med patienten. 

Att orka vara kvar i ett öppet förhållningssätt hjälper vårdarna att und-
vika förhastade beslut och att bestämma vårdåtgärder för snabbt; helst 
inte före mötet med patienten. Det är hos patienten som vårdarna i ambu-
lans direkt och personligt möter vårdandets utmaning, vilket kan uttryck-
as som: ”det är ju oftast annorlunda när man kommer fram till platsen, för 
det mesta” (8). Med en sådan hållning bibehålls möjligheterna för det 
okända och obestämda. Överraskningar kan alltid förekomma, därför in-
nebär denna hållning i ambulanssjukvård en möjlighet att kunna förvänta 
sig något nytt. Vårdandets öppenhet för det okända beskrivs som, att ”vi 
får se hur det ser ut när vi kommer fram” (7). Vårdarnas strävan är att 
larmoperatören inte ska styra dem alltför mycket, för uppgifterna ger oft-
ast inte tillräcklig information. Det erfars även som att ”ofta så stämmer 
det inte alls när man väl kommer fram” (8). 

Vårdarna får hjälp att stå fast inför det okända och oväntade i de fall då 
uppgifterna från SOS-centralen är bristfälliga. Vårdarna berättar om att 
”inte få någon bild alls” (1) då uppgifterna är alldeles för knapphändiga. 
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Det erfars även som ”att det var för lite att gå på för min del” (1). Dessa 
uppdrag upplevs därför som ”att det kan vara allt möjligt” (4). Att inte 
veta något i förväg ger följaktligen en förberedelse för det okända. För-
väntan med öppenhet illustreras med hur en vårdare beskrev uppdraget 
”en fallolycka från byggnadsställning”; ”det kan vara allt ifrån krossad 
skalle till ett brutet lillfinger” (8). Att bibehålla en beredskap inför det 
okända ska därmed förstås som att inte ha någon förutfattad mening över 
huvudtaget, vilket erfars som att ”vara nollställd för den nya information-
en” (1). En annan vårdare kan hjälpa oss att förstå vidare: ”kommer man 
någorlunda ovetande eller nollställd och // får det här flödet av informat-
ion, så är det lättare att gå in och bearbeta det …” (11). Det går följaktli-
gen inte att enbart göra bedömningen efter en bestämd handlingsplan el-
ler ett förutbestämt schema, utan ibland måste vårdarna istället välja bort 
rutinkontroller. De uttryckte under intervjuerna att det är situationen som 
avgör hur mycket som utförs.  

En annan vårdare uttryckte öppenhet för det okända och oväntade som 
att ”det gäller att ha kontroll över situationen även om man avstiger lite 
från behandlingsprinciperna” (5). Huvudsaken är således ”inte att följa ett 
mönster för det finns inga givna lösningar” (6), som en vårdare beskrev 
sin hållning. 

Att vidhålla en förväntan med öppenhet i bedömningen ställer vårda-
rens lyhördhet på prov, innebörden av lyhördhet är här ”att göra så gott 
som möjligt för sin patient” (2). En vårdare erfor det som ”att man anpas-
sar sig efter patienten …” (5). Han berättade vidare om ett exempel, då 
patienten bestämde över situationen för att minska sin smärta i samband 
med förflyttning på bår: 

Patienten hade mer eller mindre ont i olika lägen och det kunde pa-
tienten själv påverka. // Ofta föreslår vi ju olika lägen som böjda 
knän kanske på båren eller lägga något stöd och sådant. Kanske 
tycker de om det med en gång eller får man prova något annat om 
det blir bra. På det viset bestämmer ju patienten vilket som är bäst 
läge. (5) 

I ambulanssjukvård får vårdandet oftast ta tid, därför att vårdarna vanligt-
vis har ansvar för en patient i taget. De erfarna vårdarna upplever då be-
dömningen som ”problemlösning”, och ”målet det måste ändå vara hur 
patienten mår” (4), menar en vårdare. En annan vårdare förklarade för-
hållningssättet med, att ”vi får ofta lösa problemet på bästa möjliga sätt, 
det är det som gör det lite specifikt och ibland tar det kanske tid” (3). Ett 
öppet förhållningssätt kan vara tidskrävande, eftersom det kan gälla att 
hitta bästa lösningen på ett oväntat problem. 

Anpassning till att situationen varierar och förändras 
Att fortlöpande göra bedömningar, revidera tidigare ställningstaganden 
och göra omprioriteringar, utgör vårdandets villkor inom ambulanssjuk-
vård. Det innebär att vårdarna anpassar sig till att situationen förändras 
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inte bara från uppdrag till uppdrag, utan även under pågående uppdrag. 
En vårdare berättade att ”då får man göra en fortlöpande bedömning // … 
och sen ändra sig, det får man ha koll på hela tiden” (11). Omväxling i 
bedömningen finns med hela tiden, ibland förändras situationen snabbt. 

Både bedömningen och vårdandet i övrigt måste således anpassas till 
förändringarna. Det är en växling mellan olika sammanhang som skapar 
förutsättningarna för bedömningen, vilket kan upplevas som att ”det är 
två lägen, stundande läget, det akuta läget och det som är framåt så att 
säga, det som kan hända” (1). Vårdarna fokuserar på det specifika i situ-
ationen, det som är viktigast för stunden, men skaffar sig även en fram-
förhållning för vad som kan komma att behövas. Det kan t.ex. innebära 
att sätta en venkanyl även om det inte för tillfället är helt nödvändigt. 
Vårdaren får därmed en handlingsberedskap för att vårdandets förutsätt-
ningar ständigt förändras. 

Förändringarna i ambulanssjukvård styrs till stor del av patientens 
akutmedicinska behov. Medicinska mätvärden t.ex. patientens hjärtfre-
kvens och hjärtrytm, är uppgifter som på ett avgörande sätt påverkar be-
dömningen, och den därpå följande vården. Detta innebär att det medi-
cinska perspektivet blir avgörande för vad som ska prioriteras, t.ex. hur 
lång tid man kan stanna kvar på hämtplatsen och med vilken omsorg be-
dömningssamtalet kan utvecklas. 

Samtidigt utgör ambulansens transporttid fram till patienten en stress-
faktor i bedömningen. Speciellt stressande upplever vårdarna detta i sam-
band med mycket brådskande ambulansuppdrag och då uppgifterna om 
hämtadressen är otydliga. En sådan situation rådde då en vårdare berät-
tade hur man kan bli ”lite orolig när man vet att det är bråttom och så och 
man inte har adressen helt klar, så det är, det är ju stressande” (9). Förut-
sättningen för bedömningen handlar om att den inleds under tidspress, 
och att vårdarna helt enkelt inte kommer fram till den nödställda och li-
dande människan tillräckligt fort. Vårdaren ovan berättade vidare om 
upplevelsen: ”för bara man väl kommer fram så kan man ju handla sen, 
men kommer man inte ens fram så” (9). En annan erfarenhet är att tidsa-
spekten kan upplevas som att vara efterlängtad, vilket bidrar till en mer 
positiv inledning på bedömningen: ”Hade de väntat länge på oss månn 
tro, … men det är klart det hade säkert gått en kvart” (1). Det kan förstås 
som att det trots allt är tillfredsställande för vårdarna, att komma till en 
människa som väntar på hjälp, även om patientens väntan varit orimligt 
lång. 

Dessutom händer det oftast flera saker samtidigt i det prehospitala 
vårdscenariet och olika personer blir berörda av det som hänt. Ibland 
finns det så att säga publik till vårdarbetet. Därmed är det vanligt före-
kommande med för vårdarna störande faktorer, speciellt då bedömningen 
och vårdandet sker ute i samhället t.ex. i offentliga lokaler.  
Väl framme hos patienten bygger vårdaren upp vårdmiljön i varje nytt 
möte, genom att sätta upp gränser för vad som ingår eller inte ingår i 
vårdsituationen och därmed i bedömningen. Konkret innebär det att bår 
och väskor placeras på ett praktiskt sätt runt patienten och vårdaren. För-
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hållningssättet är ytterligare ett sätt att anpassa sig till de villkor som är 
rådande i det aktuella sammanhanget och innebär att skapa en ”tillfällig 
konstans”. Vårdaren kommer därför nära intill patienten oberoende av var 
patienten befinner sig, och försöker så gott det går att stänga ute störande 
moment. Det kan vara en påtaglig närkontakt med patienten som bibehål-
les utan avbrott under hela ambulansuppdraget. En vårdare berättade om 
hur han gjorde för att skapa vårdmiljön med närhet till patienten då det 
var många gamla och oroliga människor runt omkring. Bedömningen 
gällde en äldre kvinna som ramlat och låg orörlig på golvet i matsalen på 
ett serviceboende. Han förklarade varför det var betydelsefullt att anpassa 
sig efter patientens läge, t.ex. att lägga sig på knä framför den skadade: 

Jag hade bara läkemedelsväskan vid sidan, båren ställde vi bakom 
och så vände jag ryggen till alla som var där och tittade. Det gällde 
att närma sig henne försiktigt, för att komma ner lite på hennes 
nivå, det handlade om att närma sig som likvärdiga … och inte 
visa någon dominans. Jag tror att människor upplever det så, att 
man, ställer man sig över dem så känner dom sig otrygga. Det är 
bättre att komma ner på deras nivå, gärna lägga sig ner på golvet 
… (2) 

Att vårdarna anpassar sig till en situation som förändras kan också inne-
bära att de ser sin egen bedömning som ett led i en bedömningsprocess. 
De kan förhålla sig till detta genom att vara något avvaktande i sin be-
dömning, för de vet att någon annan vårdare på sjukhuset kommer att 
ställa liknande frågor till patienten. Bedömning i ambulans görs i förhål-
lande till att någon annan vårdare tar vid där ambulansens vårdare slutar. 
En vårdare förklarade situationen med att patienten inte ska behöva upp-
repa samma berättelse flera gånger och uttryckte det som att först ”ska 
hon prata med mig nu, sedan kommer hon in på sjukhuset och mottag-
ningen och pratar, sedan kanske … på avdelningen ska hon prata med en 
till om samma saker” (4). Anpassningen kan förstås som att vårdare und-
viker för patienten onödiga bedömningsfrågor men även som en effekti-
visering till förmån för vad som är mest effektivt för ambulansverksam-
heten. 

Omfattningen och betydelsen av att vårdarna anpassar sig till situation-
en är en innebörd som inte framkom i förstudien lika tydligt som det vi-
sade sig under fältarbetet. 

Hantera sin egen stress 
Under bedömningen läggs stor vikt vid att vårdarna ”utstrålar ett lugn” i 
mötet med patienten och de närstående, oberoende av hur det i realiteten 
känns för vårdarna själva. En vårdare berättade: ”Man får ju inte visa att 
man är stressad. För det blir man, det tror jag alla blir någon gång …” (8). 
Vårdarna uttryckte att de i oroliga vårdsituationer är tvungna att visa upp 
en säker attityd, i syfte att skapa en lugn atmosfär för bedömningen. En 
vårdare beskrev den lugna atmosfären på följande sätt: ”Det är trevligt 
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bemötande, en trevlig transport och en trevlig avlämning” (2). Att det är 
”trevligt” kan även förstås som ett positivt bemötande som patienten ald-
rig glömmer. Bedömning och vårdande som präglas av ”ett positivt be-
mötande från ambulansen och ett lugnande sätt” (3) kan övertyga patien-
ten om, att det trots omständigheterna kommer att gå bra. En sådan håll-
ning kan få konsekvenser även för andra situationer än den rådande, re-
sonerade en vårdare: ”Så har ju denna människa med sig detta hela livet” 
(2). Vårdarnas viljeinriktning är att dölja sin oro för att kunna ”vara en 
hjälpande hand” (11), som en annan vårdare uttryckte sig.  

Vårdarna betonade betydelsen av relationen till patienten, vilket upp-
levdes som att ”det viktigaste är att etablera en bra kontakt, bra kontakt så 
snabbt som möjligt” (11). En annan vårdare menade att relationen är 
”halva grejen i vårt jobb” (8), därför att bedömningssituationerna inom 
ambulanssjukvård kan vara röriga och oroliga. Vikten av att kunna lugna 
ner patienten, även om situationen är stressande för vårdarna också, un-
derströks ytterligare: 

För har dom ont, kanske bröstsmärtor, då blir dom ju stressade. // 
Det är rörigt för alla förresten. Då är det bästa, att försöka skapa ett 
lugn och … skapa harmoni och … lugna ner patienten. (8) 

Vårdarna berättade om hur de, för att kunna göra sina bedömningar, var 
tvungna att ”… liksom klä av sig den här rollen som ambulansman och 
kanske träda in som medmänniska” (2). 

Hur vårdaren etablerar den lugna atmosfären för bedömningen upplevs 
som ”att finnas till och prata om detta lite … // och just då, att bara ha ett 
samtal …” (8). De underströk således vikten av att det lugnande bedöm-
ningssamtalet skulle handla om den akuta händelsen. Efteråt behöver pa-
tienten dela upplevelsen av den speciella händelsen ”med dom som har 
varit inblandade” (8), och vet vad som hänt. Å andra sidan kan bedöm-
ningen i andra situationer underlättas av att vårdaren leder samtalet i en 
annan riktning, dvs. från händelsen. ”Försöker avleda dem lite från vad 
som har hänt … lite så är det” (3), beskrev en vårdare. Det lugnande be-
dömningssamtalet används följaktligen på två sätt. Dels till att fokusera 
på den aktuella och akuta händelsen, för att kartlägga vad som hänt och få 
underlag till bedömningen. Dels till att avleda patientens tankar ifrån en 
traumatisk upplevelse. På ett enkelt sätt sammanfattar en vårdare några 
kännetecknen på hur han erfor en lugn atmosfär för bedömningen även i 
stressade situationer: 

… pratar och // … sätta sig på sängkanten hos dom lite grann, det 
tror jag är rätt … // … då sätter man sig hos dom lite kanske och 
lägger en arm på axeln och frågar lite och diskuterar. Om man kan 
göra nåt för att hjälpa dom och så där … Ja man frågar t.ex. ”Hur 
står det till?” eller bara ”Nu ska vi hjälpa dig!” (8) 

Vårdarna strävar således efter att bemästra den press de utsätts för under 
bedömningssituationerna. Ytterligare ett led i detta förhållningssätt är att 
ge patienten tid och erbjuda eftertänksamhet i samtalet med vårdaren, vil-
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ket innebär att tillämpa ett långsamt vårdtempo. En vårdare beskrev hur 
det långsamma vårdtempot sprider lugn till patienten på följande sätt: 

Jag kände ett lugn ifrån min sida … Hon fick tid att svara och sen 
talade jag om vad vi skulle göra. Tror att det var lugnt och sakligt 
så hon fick tid att tänka efter. Jag kände att hon förstod vad vi me-
nade. (1) 

I sin strävan att skapa en lugn atmosfär för bedömningen tar vårdarna 
ibland hjälp av humor. Trots att de befinner sig i situationer som är all-
varliga händelser i människors liv, kan humorn oftast vara ett redskap 
som underlättar bedömningen. En vårdare berättade om en sådan erfaren-
het i en situation där en gammal man med hjärtsvikt skulle vårdas i ambu-
lans: ”Vi kunde ha lite halvroligt och skämta lite grann och det var inte så 
gravallvarligt…” (5). Situationens allvar motverkas av att stämningen lät-
tas upp. En vårdare beskrev vad vårdrelationens stämning betyder för be-
dömningen; ”Jo, det blir genast mycket bättre. Patienten … mår mycket 
bättre om man får upp stämningen” (8). Ytterligare en vårdare beskrev 
hur ett gott skratt kan underlätta bedömningen, men underströk samtidigt, 
att det skämtsamma förhållningssättet måste avvägas mot situationen och 
den unika patienten: 

Är det så att en patient mår bättre av att bli lite upplivad, skratta 
lite med dom eller dra en vits, vilket förekommer, så tycker jag att 
man kan hålla den jargongen. Men i andra fall gör man inte det, … 
(10) 

Vårdarnas egen stress måste på olika sätt hanteras för att en lugn bedöm-
ningsatmosfär ska kunna upprätthållas, och de måste handla systematiskt 
och strukturerat, för att bedömningen ska kunna genomföras på ett opti-
malt sätt. Det ger ett säkert intryck även om vårdarna själva ibland blir 
stressade. En vårdare berättade hur det ”… visar för patienten att man 
klarar av det här och att man är kunnig inom det här …” (2). En annan 
vårdare berättade hur säkerheten kan uppvisas på ytterligare ett sätt: ”… 
försök att ta en sak i sänder, så att säga, det är ju liksom, det är ju bara det 
jag gör” (3). På så vis kan ett lugn och en ”konstans” skapas av vårdarnas 
praktiska handlingar. 

Synen på patienten som en biologisk enhet 
Bedömning inom ambulanssjukvård, där den medicinska beredskapen har 
högsta prioritet, utgår ifrån en syn på patienten som en biologisk enhet, 
och ska förstås som att patienten betraktas som kroppsdel, organ, symtom 
eller en diagnos110. De medicinska begreppen vägleder vårdaren i be-
dömningen vilket upplevs som en naturlig styrning, för ”det är inget 

––––––––– 
110 I texten används i det följande ”medicinska begrepp” som ett samlingsbegrepp för kroppsdel, or-

gan, symtom och diagnos. 
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konstigt i sig det medicinska, det är ju att läsa manualen” (11), menar en 
vårdare. 

Den medicinska hållningen ger vårdarna ett övertag över patienten vil-
ket kan erfaras som: ”vårdförloppet styr vi, så är det” (5). En annan vår-
dare beskrev relationen till patienten på följande sätt: ”när man kommer 
ut till en människa så här, så är man i ett väldigt stort överläge egentligen 
…” (2). Överläget kan också upplevas som att vårdaren ”liksom kommer 
in med en viss auktoritet” (7). Ett annat liknande exempel gällde ett barn 
som var svårt sjukt och inte ville ha någon venkanyl. Vårdaren berättade 
att ”då frågade jag pojken om jag fick sticka han i handen. ’Nej’, säger 
han då” (7). Trots att barnet inte ville bli stucken måste vårdaren sätta nå-
len. 

SOS-operatörernas sätt att presentera uppdraget blir vägledande i be-
dömningen. För vårdarna innebär bedömningssituationen, att de måste 
försöka förstå uppgifterna där symtom och diagnos ingår. De medicinska 
begreppen kan dock skapa förvirring i stället för klarhet. En vårdare för-
klarade hur han tolkade symtomet ”buksmärtor” och hur det förflyttade 
hans tankar vidare till ett antal organ eller diagnoser, vilket sedan påver-
kade hur uppdraget på olika sätt kunde uppfattas: 

För vi får ju t.ex. ”buksmärtor”, ”svåra buksmärtor”, och det kan 
vara ”galla” och ”njursten” som regel, men det kan lika gärna vara 
”ett ileus” // ja det kan vara i princip vad som helst. Kanske en 
vanlig ”maginfluensa”, så ”buksmärta” det är liksom allting. (7) 

Citatet ovan visar på att vårdarna får problem med bedömningen då de 
medicinska begreppen ger alltför generell information. Dock kan språket 
förtydligas med fler uppgifter som hjälper vårdaren att konkretisera be-
dömningen. En vårdare berättade om ett sådant fall, och hur han relate-
rade sina tidigare erfarenheter till det aktuella uppdraget. Här har symto-
met ”bröstsmärta” kombinerats med uppgifter som hjälpte vårdaren i be-
dömningen på följande sätt: 

… det var en kvinna, medelåldern, en ganska ung egentligen för att 
vara ”bröstsmärta”, som hade fått det plötsligt … med ihållande 
smärta mitt i bröstet, utstrålning och andnöd. (10) 

På motsvarande sätt som i detta citat, där synen på patienten som en bio-
logisk enhet dominerade vårdarens första tankar på väg till ett nytt upp-
drag, fortsatte de medicinska begreppen även att leda vårdarens bedöm-
ning mot olika behandlingsanvisningar. 

Vissa diagnoser har klara riktlinjer för bedömning och åtgärder, ett så-
dant exempel är ”hjärtstillestånd, och vi har ett behandlingsprogram att gå 
efter” (11). Sådana behandlingsanvisningar sammankopplas inte bara 
med en diagnos utan kan också förenklas till att höra samman med det ak-
tuella organet, i detta fall med hjärtat. På samma sätt kan vårdarna erfara 
de patienter som av larmcentralen fått vanligt förekommande diagnoser, 
dvs. patienter med diagnoser som vårdaren har stor erfarenhet av. En pa-
tient med diagnosen ”hjärtinfarkt” upplevs som ”ett hjärta” även om det 
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är olika situationer var gång. En vårdare beskrev hur det är oundvikligt att 
vanliga diagnoser förenklas till organ. Vårdaren menar att ”det har väl 
med rutin att göra tror jag, så många ’hjärtan’ som man har haft …” (2). 
De medicinska begreppen bildar således en medicinsk struktur för be-
dömningen utgående från SOS-centralens uppgifter. Strukturen fortsätter 
via bedömnings- och behandlingsanvisningarna inom ambulanssjukvår-
den och ger vårdarna mer eller mindre handlingsutrymme. Vårdarna be-
skrev hur de upplevde den medicinska strukturen i förhållande till be-
dömning och behandling, och en av dem berättade hur begreppen relate-
ras till bedömningsriktlinjerna: 

… ja för ”buksmärta” är ”buksmärta” och nåt som vi inte smärtstil-
lar, vi kan möjligtvis ge lite vätska. Om det nu inte är ”en galla” 
eller ”njursten”. // Men däremot ”en astma”, då har vi en behand-
lingsriktlinje för den. Och vi har en behandlingsriktlinje för ”lung-
ödem” … (7) 

Vårdarna tycks alltså mena att de medicinska begreppen är naturliga och 
självklara inslag i bedömningen. Att även inta detta betraktelsesätt på pa-
tienter kan därför upplevas oproblematiskt och ifrågasätts inte, vilket 
framkom då en vårdare var på väg ut till ett nytt uppdrag: 

Jag har inga speciella tankar mer än att det är ”bröstsmärtor”, jag 
vet faktiskt inte hur gammal patienten är, om han har tidigare haft 
hjärtproblem eller …. Men det är helt enkelt ”en bröstsmärta”. (5) 

Det medicinska betraktelsesättet, att se på patienter som biologiska en-
heter, kan betraktas som en förenkling av vårdarnas språk som i sin tur 
blir styrande för bedömningen. Det är en rationalisering som enligt vår-
darnas upplevelser både underlättar och försvårar bedömningen. Vårdar-
na tänker om sina patienter i medicinska begrepp, och de även kommuni-
cerar om patienterna som diagnoser, exempelvis så här; ”… jag bedömde 
att det var en infarktmisstanke” (5). Det skapas en ibland falsk säkerhet i 
bedömningen, därför att diagnosbegreppen är allmänt accepterade och 
bestämmer inriktning för bedömning och åtgärder. Samtidigt uttryckte en 
annan vårdare lite ambivalent, att ”… vi ställer egentligen inte diagnoser, 
men det gör vi ju på sätt och vis … ändå” (10). 

Vårdarnas utsatthet 
Bedömning inom ambulanssjukvård är en del av vårdandet som känne-
tecknas av en utsatthet, vilken vårdarna beskriver mångfacetterat. Alltså 
kan denna utsatthet förstås på olika sätt. En del av utsattheten innebär att 
vårdaren är beroende av patienten, närmare bestämt av att patienten vill 
samverka och dela med sig av sina upplevelser. En vårdare berättade om 
en patient som hade svåra smärtor i samband med en fallolycka, och för-
klarade att vårdrelationen inom ambulanssjukvård kan vara som ett ömse-
sidigt förtroende. Det beskrevs på följande sätt: 
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Jag måste kunna lita på att hon säger till, om hon får mera ont. Jag 
måste veta att hon litar på mig också …. // … lita på mig, att jag 
vet vad jag gör när jag sätter nål eller bär henne på båren, att jag 
inte tappar henne. Hon måste ha tryggheten i dom som hon möter. 
// Sen måste jag kunna lita på henne att hon inte …, far med osan-
ning är fel uttryck, men att hon berättar för mig vad som hänt. (10) 

Vårdarna är utsatta för ett beroende på så sätt att kontakten med patienten 
är avgörande för bedömningen och vårdaren behöver patientens medver-
kan på många olika sätt. En vårdare berättade om hur han uppfattade pa-
tienten och hur patienten svarade: ”hon gav ju mig bevis på min kontakt 
genom att öppna sig själv …” (2). Det handlar således om ”ett slags svar” 
på relationen, vilket innebär att patienter vill berätta om vad som hänt och 
hur de mår. Dessutom är vårdarna beroende av att patienten så noggrant 
som möjligt kan berätta om händelsen och sina upplevelser. Det är värde-
fullt att de kan ge detaljer som underlättar bedömningen och beslut om 
vårdbehov. En vårdare beskrev hur patientens svar helst bör vara för att 
vara vägledande i bedömningen: 

Hon har kanske inte dom kortaste svaren, utan hon spinner vidare 
lite grann, det är inte bara ”ja” eller ”nej”, utan … . Frågar jag en 
sak så kanske hon berättar, lite grann om det också. Ställer jag frå-
gan när det började, så svarar hon kanske inte bara ”för 20 minuter 
sen”, utan hon kanske svara att ”det började när jag låg och läste 
en bok, för ca 20 minuter sen, och det började i bröstet och spred 
sig ut i armen”. (10) 

Vårdarens utsatthet exemplifieras vidare med ett beroende av att förstå el-
ler kunna tolka patientens behov och även som ”vårdande ensamhet”. I 
likhet med det tidigare fallet påverkar även detta exempel möjligheterna 
till att kunna ge adekvat vård. En vårdare berättade om en sådan situation 
med en patient som hade oklara bröstsmärtor. Patienten hade svårt att 
förklara hur det kändes och vårdaren hade därför uppenbara problem med 
att förstå honom. Vårdaren berättade vidare: ”… han uttryckte sig ’något 
luddigt’ vad det gällde sina bröstsmärtor och jag ville väl ha någonting 
mer att ta på innan jag gav morfin” (4). Denna vårdare hade insikt i hur 
viktig bedömningen är för adekvat smärtlindring. Samtidigt saknades 
förutsättningarna för att han skulle kunna göra en optimal bedömning 
pga. patientens fåordighet. Dessutom saknades en kollega att rådfråga ef-
tersom han satt ensam med patienten i ambulansens vårdhytt. Sammanta-
get blir bedömningssituationen till ett dilemma då vårdaren är osäker på 
vad patienten menar. Följaktligen kunde inte vårdbehovet fastställas. 

Ytterligare situationer, liknande den ovan beskrivna, som åskådliggör 
vårdarnas dilemma och utsatthet gäller de patienter som inte alls kan göra 
sig hörda verbalt och ändå måste vårdas i ambulans. Det kan t.ex. gälla 
att bedöma och försöka förstå en dement person. Vårdarna beskrev hur 
utsattheten övervanns på olika sätt, och en berättade hur det var att hitta 
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vägar att förstå en dement kvinna, som enbart kommunicerade nonverbalt 
under en lång ambulanstransport: 

… hon tittade på mig hela tiden. Då har man kontakt på nåt sätt, 
och genom att hon tog i mig … // … man liksom lägger handen på 
hennes hand och ser om hon drar undan den eller om hon liksom 
låter den vara kvar. Det är så svårt att säga men, … jag tycker att 
jag hade kontakt med henne … (2) 

Andra erfarenheter av vårdares utsatthet kan gälla situationer då patienter 
helt kallt avvisar vårdaren. En vårdare beskrev hur det kan vara när detta 
inträffar och när patienten vägrar att samverka: ”genom att vända bort 
huvudet eller vara tysta, eller på något sätt inte ger mig den responsen” 
(2). Vårdarens utsatthet blir extra svår att uthärda om patienten inte ac-
cepterar vårdarna överhuvudtaget. I dessa situationer förväntas de enbart 
transportera patienten till sjukhuset. Det kan t.ex. vara så att det är patien-
ten som insisterar på en snabb transport till sjukhuset eftersom det är där, 
enligt patienten, som den medicinska hjälpen väntar. Vårdarna kan då 
uppleva att patienten ”inte vill ha någon hjälp egentligen, förrän läkaren 
kommer” (4). Situationen kan upplevas som att vårdarens yrkesroll blir 
ifrågasatt och självkänslan kan svikta. Detta kan, enligt ovan, ske genom 
att patienten är motvillig till att prata med vårdaren, men det kan också 
ske genom att patienten lämnar oriktiga uppgifter, enligt följande berät-
telse: 

Vissa till och med ljuger för oss när vi åker i bilen. När vi sedan 
kommer fram till sjukhuset, säger jag en sak till den jag rapporte-
rar till, sköterskan eller läkaren då, att ”si och så är det”. Och se-
dan kan de säga något helt annat när de pratar med läkaren. Det är 
så faktiskt ibland, de säger bara halva sanningen … // ….ändå stäl-
ler jag samma fråga som läkaren ställer en kvart senare och läkaren 
får ett helt annat svar. Då undrar man ju liksom … (4) 

Ovanstående upplevelse är ett exempel på en typ av utsatthet som innebär 
att bedömningen inte kan utföras och följaktligen resulterar i att patienten 
inte får den vård som idag är möjlig att ge i ambulansen. Vårdaren ovan 
förtydligade budskapet: ”… man kunde ju ha gjort något helt annat på 
vägen, en annan behandling eller någonting…” (4). Exemplet visar prov 
på, hur patienten kan bestämma i bedömning, vård och behandling. Vår-
darens utsatthet kan här uppfattas som att vårdinsatser blir granskade och 
det uppstår en rädsla för att inte räcka till. 

Vårdarna kan uppleva en särskild utsatthet i de akutmedicinska vårdsi-
tuationer som kräver stora vårdinsatser. En vårdare beskrev det både som 
att vara ensam och som en resursbrist: ”… och jag har ingen doktor på 
det sättet som jag har på IVA111, som jag kan fråga” (6). I liknande situat-
ioner handlar det således om en resursmässig utsatthet, med rent materi-
––––––––– 
111 IVA är en förkortning av intensivvårdsavdelning. 
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ella orsaker. Det kan upplevas som att man får göra det bästa med den ut-
rustning man har, nämligen att ”… man försöker ju med alla medel ändå” 
(8). Vid liknande vårdsituationer, när patientens tillstånd är kritiskt och 
ytterligare resurser efterfrågas, kan det vara svårt att få förstärkning, vil-
ket beskrevs så här: ”Vi har inte tillräckligt med resurser. Det händer att 
vi inte får ut fler ambulanser, även om man ber om det. Var kan jag då ta 
dom ifrån?” (6). Han fortsatte med att berätta om den uttalade ensamhet-
en, och hur den blir extra svår i de vårdsituationer som kräver stora vård-
insatser. Speciellt svårt kan det vara om patientens liv inte går att rädda. 
Frågan illustrerar vårdarens utsatthet som i dessa situationer till och med 
kan upplevas som ett misslyckat vårdande, nämligen som att ”… det 
känns tungt … // det är så i alla situationer att man vill göra sitt bästa, 
men det går ju inte, vi får ge upp” (8). Vårdarna inom ambulanssjukvård 
kan anses vara utlämnade till ensamhet och resursbrist. 

Kollegialt samspel 
Bedömning inom ambulanssjukvård innefattar ett kollegialt samspel där 
vårdarna har olika roller i vårdarbetet. I ett sådant vårdande skapas det ett 
förhållande där vårdarna är beroende av varandra och de erfarenheter 
man har tillsammans. Det kollegiala samspelet vilar oftast på ett samför-
stånd där båda vårdarna är lika viktiga för bedömningen. De är hänvisade 
till att lösa vårdarbetet som ett team, med förenade krafter men med olika 
roller. En roll är att i huvudsak vara förare/chaufför och den andra är att i 
huvudsak vara vårdare. Det är roller som de ibland kan byta sinsemellan 
från uppdrag till uppdrag. Samarbetet är riktat mot ett gemensamt mål där 
resultatet avgörs av hur vårdarna samverkar. Erfarna vårdare genomgår 
en slags anpassning till varandra. Det kan leda till en följsamhet gentemot 
kollegan vilket innebär att man servar varandra i bedömningen. En vår-
dare berättade att det handlar om att finnas till hands och hjälpa sin med-
arbetare: 

… man har varandra, man liksom finns där hela tiden och samspe-
let fungerar jättebra om man har jobbat ihop ett tag. Han säger vad 
han vill ha och vad jag ska serva honom med och så hjälper jag 
honom med det. (2) 

Bedömning med ett kollegialt samspel kan också innebära att vårdarna 
förstår varandra och vad som behövs i samarbetet, utan att direkt prata 
med varandra. När det är som bäst så vet de vad den andra tänker och hur 
han/hon vill ha det, oavsett vem som vårdar och vem som kör. En vårdare 
beskriver det fåordiga växelspelet i bedömningen så här: 

Man behöver inte prata hela tiden, man ser vad man ska göra … // 
du behöver inte säga ”Hämta båren!” utan den har han redan häm-
tat och sådana saker. (9) 

Föraren måste hitta fram till patienten och är därför koncentrerad på kör-
ningen, speciellt vid brådskande uppdrag. Vårdarna menar att deras upp-
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märksamhet är riktad mot trafiken och möjligheterna att få fri väg, vilket 
erfars som ”… på vägen dit var jag grymt koncentrerad på körningen, jag 
tänkte inte på något annat, för det gick fort” (1). När ambulansen kommit 
fram går föraren runt och söker information för att ge vårdteamet en hel-
hetsbild av händelsen och sammanhanget. Vårdaren tar istället direkt 
kontakt med patienten och leder samarbetet på följande sätt: 

Vi har en tyst regel att den som vårdar styr det hela. Det är den 
som tar kontakt med patienten och ”kör lite” med ”föraren” om 
man säger så. (9) 

Genom en bedömning som utförs under kollegial samverkan kan konsen-
sus nås trots att det finns olika lösningar på situationen. Det är ett samför-
stånd mellan vårdarna som kan beskrivas på följande sätt: ”Det spelar 
ingen roll om vi löser det på mitt sätt eller på ditt sätt, bara vi löser det, 
… på ett bra sätt” (3). Samspelet i vårdteamet och följsamheten mellan de 
erfarna vårdarna kräver att de är uppriktiga mot varandra och stöttar 
varandra. Det är en kollegial allians där hänsyn till patienten ingår, vilket 
en vårdare beskrev så här: 

Ja vet att han [kollegan] säger ifrån om han tycker att jag gör fel, 
det jag gör, då får jag ju veta det. Så är det med mig också. // An-
nars lägger jag mig inte i hans beslut eller vad han pratar med pati-
enten om, fyller inte i … när han pratar med patienten. Nej, vi läg-
ger oss inte i då, för att det skapar oro hos patienten. För då får han 
kanske börja om från början, eller dra upp samma sak en gång till 
… Däremot kan vi fråga varandra, om vi tänkt på det, om vi har 
tänkt på det, bara för att hjälpa varandra. (4) 

Vid vissa bedömningssituationer är anpassningen till varandras roller ex-
tra viktig, dvs. uppdelningen i rollerna att köra ambulansen respektive 
vårda. Ett sådant tillfälle är uppdrag som innebär att snabbt bedöma och 
behandla hjärtstoppspatienter. Rollfördelningen är då speciellt viktig för 
att vårdarna ska vinna tid och göra allt så effektivt som möjligt. Det besk-
revs så här: 

Vid ett hjärtstopp eller bröstsmärta, då tar vårdaren hand om and-
ningsväskan och föraren tar defibrillatorn och medicinväskan då, 
för att man ska kunna vara snabb, så har det varit från början. (1) 

Ett kollegialt samspel ska förstås som en ömsesidig bedömning där bådas 
insatser är oumbärliga. Vårdarna inom ambulanssjukvård verkar genom 
två olika roller, delvis på var sitt håll, och ser vårdarbetet från olika per-
spektiv. Vidden och betydelsen av det kollegiala samarbetet är en inne-
börd som inte fanns med i de skrivna berättelserna eller intervjuerna, men 
som framkom med all tydlighet under fältarbetet. 
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LÄRANDET AV AMBULANSSJUKVÅRDENS 
VÅRDANDE BEDÖMNING 
Det empiriska resultatet, med sitt vårdvetenskapliga perspektiv, visar att 
ambulanssjukvården präglas av en oreflekterad och ”naturlig hållning”112, 
när det gäller bedömning och vård av patienten. Vårdarnas öppenhet för 
patientens livsvärld begränsas av den medicinska kunskapens behov av 
kategorisering och generalisering. Ambulanssjukvården är inte i avsaknad 
av en vårdande omsorg om patienterna, men den är att betrakta som ”ett 
naturligt vårdande”, vilket utmärks av att det tycks ha sin utgångspunkt i 
vårdarnas oreflekterade erfarenhetskunskap. En naturlig hållning och en 
naturlig vård är dock otillräckliga för ett professionellt vårdande inom 
ambulanssjukvård. Professionellt vårdande förutsätter att vårdare kan ge 
vård på ett systematiskt och reflekterat sätt – med grund i såväl medicinsk 
vetenskap som vårdvetenskap. 

Bedömningar i ambulanssjukvård sker inte i ett vakuum, utan i ett 
högst påtagligt sammanhang, där medicinska och vårdvetenskapliga kun-
skaper kompletterar varandra. Därför måste just sambandet mellan kun-
skapsområdena bli tongivande för didaktiken. Relationen mellan de båda 
dominerande kunskapsområdena behöver göras explicit, för att man på 
bästa sätt ska kunna stödja lärandet av en vårdande bedömning i ambu-
lanssjukvård, resultatet av föreliggande forskning är tydligt i detta avse-
ende. Det vårdvetenskapliga perspektivet bidrar med synen på patienten 
som en människa i lidande, vilket är särskilt viktigt i en vårdkontext ka-
rakteriserad av ett akutmedicinskt inflytande. En sådan professionell håll-
ning, inkluderarande båda113 vetenskaperna, betonar vårdandets ethos, 
som utgör den etiska bevekelsegrunden för ett systematiskt och reflekte-
rat patientcentrerat vårdande. 

Den här forskningens empiriska resultat synliggör vidare att ambulans-
sjukvårdens vårdande bedömning kunskapsmässigt skulle berikas och 
stödjas av ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. Härav följer behovet av en 
lärandeprocess som präglas av öppenhet och följsamhet för både patien-
ters och de lärandes individuella behov. Detta förutsätter att både den 
vårdvetenskapliga och den medicinska kunskapen blir reflekterad, samt 
att vårdarnas hållning till livsvärlden och till sammansmältningen av de 
båda kunskapsområdena tydliggörs. 

Det empiriska resultatet kan sammanfattas med att vårdarna förbereder 
sig på ett kommande uppdrag – och den bedömning som där ingår – på i 
huvudsak två olika sätt. Dels är det en förberedelse som mest kan liknas 
vid att en bestämd handlingsplan etableras, och samtidigt etableras en in-
––––––––– 
112 Se hur ”naturlig hållning” beskrivs i ”Avhandlingens vårdvetenskapliga perspektiv.” 
113 Ytterligare kunskaper som krävs inom ambulanssjukvården är till exempel informations- och 

kommunikationsteknik, ergonomi och körskicklighet. 
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riktning på en specifik bedömning. Dels har förberedelsen mera karaktä-
ren av en öppen hållning till uppdraget i en medvetenhet om att det kan 
inrymma i princip vad som helst. Vårdaren är i denna hållning istället 
förberedd på att relativt förutsättningslöst möta det okända. För att kunna 
utveckla didaktiska idéer för ambulanssjukvården måste dessa båda håll-
ningar kunna mötas utan att ett polariserande dem emellan uppstår. 

Med utgångspunkt i dessa empiriskt framtagna resultat kunde några 
didaktiska idéer för ambulanssjukvård utvecklas med hjälp av Ekeberghs 
(2001) modell för vårdvetenskapens didaktik, som inbegriper följande 
grundsatser: 

Didaktiken är förankrad i vårdvetenskapens substans. 
Didaktiken bejakar reflexionens möjligheter att integrera vårdve-
tenskaplig kunskap i teori och praxis med livsvärlden. 
Didaktiken formar en relation som möjliggör en lärande gemen-
skap (s 116).  

Grundsatserna i denna vårddidaktiska modell kontextualiserades till am-
bulanssjukvårdens didaktik114, vilket resulterade i tre didaktiska idéer för 
lärandet av vårdande bedömning. Dessa tre didaktiska idéer, som inte är 
helt åtskilda, utan innebördsmässigt överlappar varandra, är: 
 

I. Att bejaka en sammanflätning av vårdvetenskaplig och 
medicinsk kunskap.  

II. Att förberedas för att vara oförberedd med hjälp av en 
öppen didaktisk reflektion.  

III. Att bejaka föränderlighet och utsatthet i vårdandet och 
samtidigt balansera detta med behovet att skapa en tillfäl-
lig varaktighet. 

 
I detta avsnitt blir det även i ett didaktiskt kontextuellt sammanhang tyd-
ligt hur svårt det är att radikalt utskilja bedömningen från vårdandet i öv-
rigt. Bedömning av patienter är alltid att förstå som en figur mot den bak-
grund som vårdandet i övrigt utgör. På motsvarande sätt kan bedömning-
en träda in i bakgrunden då vårdandet, till exempel i form av en medi-
cinskt behandlande åtgärd, istället blir figur115. Således påverkar alltid 
vårdandet i allmänhet den bedömning som utförs, och bedömningen på-
verkar alltid vårdandet. Denna ”gestalt” sätter också sin prägel på det di-
daktiska skeendet i ambulanssjukvården.  

––––––––– 
114 Den didaktik som här avses benämns av Marton (1986) som ”fackdidaktik.”  
115 Se ”Fenomenologisk innebördsanalys.”  
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Didaktiken, som presenteras i form av idéer, är avsedd för handledning116 
i vårdpraxis under verksamhetsförlagd117 utbildning för studerande inom 
ambulanssjukvård på olika utbildningsnivåer, det vill säga för specialist-
utbildade sjuksköterskor, sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare.  

I ambulanssjukvårdens didaktik betraktas både studenter och vårdare 
som lärande individer, det vill säga de är under ständig utveckling och 
därför ”stadda i tillväxt”. Jag väljer dock att i texten fokuserar på studen-
ternas lärande och använder omväxlande uttrycken ”student” och ”den lä-
rande”. För den undervisande och handledande funktionen används be-
nämningen ”handledare”. 

––––––––– 
116 En del av den pedagogiska och didaktiska forskningen inom vårdvetenskap har fokuserat handled-

ning som en didaktisk modell (Lindström, 1983; Parker, Segesten & Svensson, 1993; Pilhammar 
Andersson, 1997; Dahlberg, 1998; Ekebergh, 1998; Holm, Lantz & Severinsson, 1998; Magnusson, 
1998; Tveiten, 2000; Öhrling, 2000). Dessutom finns det studier som behandlar handledning i 
vårdarbete eller som omvårdnadshandledning eller processhandledning (Severinsson, 1995; Se-
verinsson & Hallberg, 1996; Malm, 1998; Lyth, 2000). Flera av dessa studier behandlar handled-
ningen huvudsakligen som en metod och med avsaknad av substansförankring. Om det inte finns en 
tydlig kunskapssubstans som grund för handledningen finns det risk för att denna didaktiska form 
enbart blir en ”tom” teknik som inte stödjer lärandet. Därför är det väsentligt att betona att den 
handledning som avses i föreliggande avhandling har vårdvetenskaplig kunskap som substans för 
handledningen. 

117 Den verksamhetsförlagda utbildningen består huvudsakligen av tre delar på följande sätt; klinisk 
undervisning som av tradition meddelas av skolans lärare, handledning inom ramen för löpande ar-
betsuppgifter som verksamhetens personal ansvarar för samt yrkesträning för vilken studenten van-
ligtvis ansvarar för (Pilhammar Andersson, Bergh, Friberg, Gedda & Häggström, 2003). Det kan 
tilläggas att ”verksamhetsförlagd utbildning” ofta benämns ”klinisk utbildning.” 
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Didaktisk idé 1. Att bejaka en sammanflätning av 
vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap  
Vårdvetenskapen utgör grunden för ambulanssjukvårdens bedömning. 
Handledning och andra undervisningsaktiviteter tar härmed sin utgångs-
punkt i ett perspektiv där människan/patienten alltid förstås som en inte-
grerad helhet i ett vårdande meningssammanhang. Vårdvetenskapen tyd-
liggör på så sätt hur ambulanssjukvården och dess didaktik kan utvecklas 
med grund i ett patientperspektiv som bejakar en sammanflätning av 
vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap.  

Med detta angreppssätt polariseras inte vårdvetenskaplig och medi-
cinsk kunskap i lärandeprocessen, utan kärnan i kunskapen är patienten, 
som en unik och lidande människa, och i behov av den kunskap som 
finns inom båda vetenskaperna. Den medicinska kunskapen, som har en 
framträdande roll inom ambulanssjukvård, reflekteras mot det vårdveten-
skapliga perspektivet. Gränsen mellan vetenskaperna är inte knivskarp, 
medicinsk kunskap kan tillämpas inom vårdvetenskapen, och vårdveten-
skaplig kunskap kan tillämpas inom medicinen118.  

Vårdvetenskapen förespråkar att den professionellt vårdande relationen 
präglas av vårdarens önskan om att vilja patienten väl och utan avsikt att 
därigenom gagna sina egna intressen. Om inte en sådan vårdrelation ges 
utrymme kan vårdandet komma att reduceras till ett mekaniskt utförande 
av olika arbetsuppgifter, vilket inte minst är en risk inom ambulanssjuk-
vården. Inom vårdvetenskap finns det således ett teoretiskt stöd för ett al-
truistiskt förhållningssätt, vilket i forskningens empiri har visat sig genom 
vårdarnas till synes självklara vilja att hjälpa. Med ett uttalat vårdveten-
skapligt patientperspektiv och mot bakgrund av vårdandets värdegrund 
förstärks en hållning präglad av att ett etiskt krav utgående från patienten 
och riktad mot vårdarna. 

Att ambulanssjukvård innebär ett vårdande som utsätter vårdarna för 
speciella risker, har tidigare beskrivits i resultatet, och betonar vårdandets 
osjälviska innebörd. Under fältarbetet och i samband med ambulansupp-
drag, som innebar att exempelvis patienter måste bäras i trånga och 
branta trappor, tydliggjordes den altruistiska innebörden genom att vår-
darnas egen hälsa åsidosattes till förmån för patientens vårdbehov. Att 
kunna ta ner även tunga patienter på bår under sådana omständigheter är 
ett exempel på att patienten prioriteras före den egna bekvämligheten119. 
Denna speciella innebörd av ambulanssjukvårdens praktik ställer krav på 
didaktiken. 

I en vårddidaktik som präglas av ett patientperspektiv har vårdveten-
skapen och den medicinska vetenskapen alla möjligheter att kunna mötas 

––––––––– 
118 Jmf. Stolt (2003). 
119 Detta är en aspekt av ambulanssjukvård där dock inte vårddidaktiken ensam kan bära ansvar för hur 

vårdandet utformas, även om problematiken måste bearbetas även här.  
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i studentens lärandeprocess och där sammanflätas och integreras till en 
kunskapsenhet. Att kunna se patienten i varje bedömningssituation, oav-
sett vilken kunskap som för ögonblicket är styrande för vårdandet, blir då 
en självklar strävan i bedömningssituationerna och i vårdandet, liksom i 
undervisningssituationerna. Handledare kan levandegöra detta genom att 
vara explicita beträffande sin egen hållning till vårdandet, och närmare 
bestämt genom det reflekterande sätt på vilket de närmar sig patienten 
och utför bedömningen. Handledarnas hållning120 och de didaktiska akti-
viteter som används i olika undervisningssammanhang tydliggör det 
vårdvetenskapliga patientcentrerade perspektivet. 

Forskningens empiri i föreliggande arbete tydliggör en situation där 
vårdaren uppvisade en sådan vårdande hållning. Fallet inträffade i sam-
band med en dramatisk familjesituation. Den bakomliggande händelsen 
var att mormor i familjen plötsligt blivit svårt sjuk, i samband med att 
hon var på besök hos dottern och hennes familj. I detta uppdrag synlig-
gjordes patientperspektivet, genom vårdarnas prioritering av att skapa en 
lugnande atmosfär för hela familjen. Detta gjordes trots att situationen 
krävde snabba och effektiva vårdinsatser som främst var av medicinsk 
karaktär. Det innebar att en av vårdarna ”stannade upp” hos dottern och 
barnbarnen för att lyssna på deras berättelser innan han gick till den sjuka 
kvinnan. Därigenom kunde han förvissa familjen om att ”ambulansen 
hade kommit för att hjälpa”. Samtidigt med att denna trygghetsskapande 
vårdrelation byggdes upp blev den sjuka kvinnan bedömd av den andre 
vårdaren. Även om detta var uttryck för ett naturligt vårdande visar det, 
att potentiell vårdvetenskaplig kunskap finns implicit i ambulanssjukvår-
den. 

Ett öppet patientperspektiv 
I föreliggande forsknings empiriska del har det framkommit att vårdarna 
påbörjar bedömningen på vägen till patienten. Bedömningen kan försätta 
vårdaren i en konkret planeringssituation utifrån de uppgifter som SOS-
centralen har givit. Speciellt angelägen känns denna förberedelse om vår-
daren anar att det gäller en ovanlig situation eller en särskilt svår situat-
ion, till exempel en situation där barn är inblandade. Förberedelsen kan 
bl.a. bestå av att repetera, ibland tillsammans med kollegan, behandlings-
anvisningarnas121 läkemedelsordinationer för barnets troliga ålder. Sådan 
förberedelse ger vårdarna en känsla av att ha kontroll över situationen. 

Att förbereda sig på en specifik händelse och därmed en specifik be-
dömningssituation kan emellertid leda till att vårdaren låser fast sig i en 
––––––––– 
120 Inte minst viktigt är ett sådant tydliggörande i ambulanssjukvården där den vårdande, och bedö-

mande, kunskapen förts vidare via ett lärlingskap, där den ”tysta” kunskapen ofta fått förbli tyst. Jmf. 
Lave (1988). 

121 Behandlingsanvisningarna är utarbetade av ambulansöverläkaren, ofta i samarbete med olika specia-
listers syn på ambulanssjukvårdens innehåll (Hartman et al., 2003; Västra Götalandsregionen Ambu-
lanssjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus, 2004). Behandlingsanvisningarna kan vara utformade som 
en bok i fickformat. 
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strategi som kan försvåra möjligheterna till att möta patienten med en öp-
pen hållning. En didaktik som lyfter fram patientperspektivet kan hjälpa 
till med att tydliggöra och, inte minst, problematisera den spänning som 
finns mellan att ”bestämma det obestämda” och låta ”det obestämda få 
dröja”122. Med vårdvetenskap som stöd kan man didaktiskt bearbeta pro-
blematiken med vad som måste fastställas inför varje ny bedömningssitu-
ation. Ett avvaktande förhållningssätt, där hänsyn tas till patientens syn 
på situationen och där patienten betraktas som den främsta experten på 
sig själv, sitt lidande och välbefinnande123, måste balanseras mot det me-
dicinska perspektivets krav på ”bestämdhet”. Svårigheterna blir inte 
mindre av att vårdarna inom ambulanssjukvård vet att de aldrig riktigt 
kan lita på uppgifterna från larmcentralen, vilket ökar behovet av att låta 
patientens berättelse och syn på situationen bli vägledande. Patientper-
spektivet understryker betydelsen av att det är hos patienten som en opti-
mal bedömning kan göras både ur ett vårdvetenskapligt och medicinskt 
perspektiv, vilket även präglar den didaktiska hållningen. 

Det kan betraktas som en didaktisk utmaning att inom ambulanssjuk-
vård upprätthålla patientperspektivet i den teknologiska vårdmiljö som 
ofta tillhör vårdandets grundläggande förutsättningar, till exempel i sam-
band med mobil EKG-övervakning. Under forskningens fältarbete inträf-
fade en sådan händelse då bedömningen gällde en patient som hade bröst-
smärtor. EKG-förändringarna bedömdes vara allvarliga, vilket ledde till 
att vårdaren beslutade sig för att larma sjukhuset om att ambulansen var 
på väg in. Dock gjordes detta utan hänsyn till patientens livsvärld. För 
mig som observatör var det uppenbart att patientens uppspärrade ögon ut-
tryckte känslan av rädsla och en fasansfull upplevelse, då vårdaren utan 
förvarning bad kollegan ”ringa sjukhuset”. Med ett vårdvetenskapligt pa-
tientperspektiv som en tydliggjord grund för vårdandet hade patienten 
varskotts på ett mera lyhört sätt, utan att den medicinska behandlingen 
hade äventyrats. Didaktiskt handlar situationen om att den lärande ska 
tillägna sig kunskap om hur man kan utveckla och upprätthålla en vår-
dande hållning där teknikstödet och EKG-bilden ingår. Handledaren ska 
då stödja en förståelse för patientens behov, även sådana som inte är av 
rent medicinskt karaktär. 

Emellertid är den ovan relaterade vårdsituationen istället ett synliggö-
rande av att det kan finnas risk för att patienter objektifieras vid akuta och 
livshotande tillstånd. Med empirin som bakgrund kan det hävdas att det 
är det medicinska perspektivet som här tar överhand. Patientperspektivet 
kan således förloras, exempelvis i samband med bedömning av patienter 
som lider av bröstsmärtor, vilka kan vara svårt ångestskapande för patien-
ten. Ur det medicinska perspektivet kan ångesten tolkas som ett symtom 
på det medicinska tillståndet, som kan vara hjärtinfarkt. Ur ett vårdveten-

––––––––– 
122 Jmf. Dahlberg & Dahlberg (2003). 
123 Jmf. Dahlberg et al. (2003).  
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skapligt perspektiv är emellertid ångest ett lidande som bör lindras124. 
Genom en didaktik som kan vidmakthålla patientperspektivet kan patien-
tens existentiella lidande synliggöras och därmed uppmärksammas och 
lindras. 

En sådan bedömningssituation förekom i empirin då ambulansuppdra-
get gällde en ”kvinna med andnöd”. Klockan var strax före midnatt och 
kvinnan hade ringt larmnumret 112 på grund av att hon led av ett tryck 
över bröstet, ”lufthunger” och hjärtklappning. När vårdaren kom in i pati-
entens lägenhet visade det sig att patienten gav ett förvirrat intryck. 
Kvinnan letade efter den medicin som hon brukade använda vid liknande 
situationer och ursäktade sig för att hon inte var ”färdigklädd”. Vårdaren 
stod vid dörren och såg på kvinnan som med ”spänd kroppshållning” ru-
sade runt, samtidigt som hon med halvöppen mun andades ansträngt. Hon 
gav alla tecken på att vara i behov av hjälp men vårdaren kom inte i kon-
takt med henne, varken fysiskt eller verbalt. Då gick vårdaren in i köket 
och satte sig vid köksbordet. Där satt han kvar tills kvinnan kom och satte 
sig mitt emot honom. Den andra vårdaren125 som bar på andningsvårds-
väskan126 stod kvar vid dörren. Därefter utspann sig ett långt samtal runt 
köksbordet om vad kvinnan varit med om tidigare i livet och att hon 
ibland behöver hjälp av ”sjukvården”. Under tiden som de satt där bad 
vårdaren om att få känna på hennes puls för att, som han uttryckte det, 
”kolla så att ditt hjärta mår bra”. Samtalet fortsatte och kvinnan var fort-
farande besvärad av obehagskänslor i bröstet, fast hon andades något lug-
nare. Tillsammans kom vårdaren och kvinnan fram till att det var bäst för 
henne att åka till sjukhuset för att kunna få en ytterligare bedömning av 
sina obehagsbesvär. Detta är ytterligare ett exempel på hur en naturligt 
vårdande hållning bejakar patientens livsvärld. Här finns utrymme för att 
i handledningen tillämpa en didaktiskt reflekterande hållning som stöder 
en sammansmältning av vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. 

––––––––– 
124 I ett vårdvetenskapligt perspektiv är det inte alltid självklart att all ångest ska lindras. I vissa sam-

manhang kan ångest rent av vara det som leder individen till ett tillstånd av mera hälsa. Inom ambu-
lanssjukvård är det dock ovanligt med situationer där ångest är något positivt. 

125 Att denna vårdare står kvar vid dörren tydliggör hur en vårdande relation är en relation mellan en av 
vårdarna och patienten (se vidare ”Att i lärandet bejaka vårdandets föränderlighet och utsatthet och 
samtidigt balansera med behovet att skapa en tillfällig varaktighet”). 

126 Det är en väska eller ryggsäck som bland annat innehåller syrgasutrustning. 
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Didaktisk idé 2. Att förberedas för att vara oförberedd med 
hjälp av en öppen didaktisk reflektion  
Ambulanssjukvårdens bedömning med patientens livsvärld i fokus kan i 
sin tur speglas i lärandeprocessen, varvid det utvecklas två parallella pro-
cesser. I djup mening bär dessa två relationer samma kännetecken. Re-
flektionen spelar en betydelsefull roll för att en förståelse för vårdandets 
fenomen ska utvecklas och innebära att den lärande är förberedd på att 
vara oförberedd. Reflektionen är navet i det lärande sammanhanget där 
integreringen av vårdvetenskap i teori, vårdpraxis och studentens livs-
värld ska ske127. 

Därmed formas den lärande gemenskapen genom en bekräftande128 
hållning, samt individcentrering i didaktiska handlingar129. Handledarnas 
hållning130, som utgår från en vilja att stödja studenten i lärandet, visar 
sig genom att studentens livsvärld uppmärksammas som en utgångspunkt 
för den lärande vårdvetenskapliga reflektionen. Det kan bland annat möj-
liggöras genom att vårdandet utvärderas i relation till den lärandes tidi-
gare erfarenheter av motsvarande bedömningssituationer. 

För att de lärande ska kunna tillgodogöra sig den kunskap som behövs 
i ambulanssjukvårdens vårdande bedömning krävs det att handledningen 
betonar reflektionen och dess betydelse för beredskapen inför mötet med 
patientens individuella vårdbehov. Reflektionens övergripande syfte är att 
studenten förbereds på att vara öppen för det okända och obestämda. Di-
daktikens mål är härvidlag att vägleda studenten in i en hållning där man 
som vårdare inom ambulanssjukvård aldrig riktigt vet hur nästa bedöm-
ning eller nästa vårdande ögonblick ser ut. 
Vårdvetenskapens begrepp, som i föreliggande text kontextualiserats till 
ambulanssjukvårdens didaktik, måste reflekteras mot studentens egen 
livsvärld, så att det skapas förutsättningar för att känna igen och förstå 
aspekterna av den vårdvetenskapliga kunskapen131. I dialog med kun-
skapen kan studenterna uttrycka det abstrakta med sina egna ord och med 
sitt eget vardagsspråk. Handledningen spelar då en avgörande roll både 
för självreflektionen och integreringen av den vårdvetenskapliga kun-
skapen med studentens livsvärld.  

Kännetecknande för en modellinlärande132 eller imiterande lärandepro-
cess är att det finns ett tydligt fokus på ”att göra” samt ”att göra rätt”. I 

––––––––– 
127 Ekebergh (2001). 
128 Handledarens omedelbarhet är en bekräftande hållning i handledningen (Sundström, 1998). 
129 Jmf. Ekebergh (2001, 2005). 
130 Jmf. Claesson (2004). 
131 Jmf. Ekeberghs (2001) forskning som visar konsekvenserna av att studenter i sjuksköterskeutbild-

ning inte förmår integrera den vårdvetenskapliga kunskapen, som istället blir till en kanske intres-
sant men oanvändbar ”klump.” 

132 Tidigare forskning beskriver att modellinlärning är ett imiterande lärande (Ekebergh, 2001; Pil-
hammar Andersson et al., 2003). 
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praktiska vårdsammanhang kan studenter erfara vad som är bra i det de 
gör och vad som är de rätta handlingarna, men samtidigt finns risken att 
studenterna oreflekterat kopierar handledarnas språk i form av ordval och 
frågeformuleringar, vilket är ett exempel på ett imiterat lärande. Modell-
inlärning inbegriper teoretiskt sett inte en betoning av att den lärande sti-
muleras till reflektion och är därför ett otillräckligt lärande för tillägnan-
det av en vårdvetenskaplig kunskap, som tränar öppenheten för det indi-
viduella och bidrar till att studenterna möter goda förebilder inom ambu-
lanssjukvård. Följaktligen syftar didaktiken till att handledare kan igång-
sätta och stödja en reflektion hos studenterna som kan ge dem en vårdve-
tenskaplig struktur till deras handlingar.  

Hur reflektionen möjliggörs 
Självreflektionen kommer till stånd genom att studenten intar distans till 
den naturliga hållningen och får syn på sig själv i förhållande till det som 
erfars133. Reflektion med stöd av handledare, och tillsammans med andra 
vårdare och studenter, över gjorda erfarenheter från specifika vårdsituat-
ioner är viktiga, då den implicita kunskapen därigenom blir synliggjord 
och kan begreppsläggas. Genom den lärandes reflektion kan de vårdve-
tenskapliga begreppen och den vårdvetenskapliga teoretiska kunskapen få 
en gestaltning inom ambulanssjukvårdens kontext, med grund i studen-
tens egen livsvärld.  

Främst är det reflektion efter134 avslutat vårdarbete som stimulerar lä-
randet, vilket bekräftas i föreliggande forskning. Att studenter och hand-
ledare har sådana didaktiska reflektioner i direkt anslutning till olika am-
bulansuppdrag, är ett sätt att skapa lärande miljöer. Då reflektionen tar sin 
utgångspunkt i erfarenheter som student och handledare dessutom gjort 
tillsammans, skapas de bästa förutsättningar för studenten att medvetet 
integrera den egna erfarenheten med erfarenhetsbaserad kunskap. Andra 
alternativ för att ordna lärande miljöer är att studenten får ta del av hand-
ledares och andra vårdares erfarenheter i form av berättelser om vårdsitu-
ationer. Reflektioner över erfarenheterna kan bana väg för förmågan att 
undvika ett ”för givet-tagande” och den naturliga hållningen kan synlig-
göras och problematiseras. 

Kärnan i handledningssituationer är det pedagogiska samtalet, reflekt-
ion och handledarens demonstration135. Föreliggande forskning tydliggör 
behovet av att handledare uppmärksammar och utnyttjar lämpliga vård- 
och bedömningssituationer till undervisningssituationer, där ett reflekte-
rande förhållningssätt bejakar komplexiteten i de kontextuella vårdsituat-
ionerna. Tilläggas kan att den ovan nämnda integreringen av vårdteori 
med ambulanssjukvårdens vårdpraxis därvid formas efter villkoren för 
ambulanssjukvårdens bedömning. Det är således vårdpraxis och de speci-

––––––––– 
133 Ekebergh (2001). 
134 Jmf. Ekebergh (2001). 
135 Jmf. Pilhammar Andersson et al. (2003) 
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fika, rådande prehospitala förhållandena som ger vårdandet, bedömning-
en och handledningen dess speciella karaktär.  

Självreflektion som ett stöd till yrkesmässig mognad 
Samtidigt som didaktiken gör att studenter vägleds till reflektion över 
egna värderingar och normer i förhållande till vårdvetenskap, innebär den 
ett stöd för ökad självmedvetenhet och yrkesmässig mognad. I bästa fall 
uppstår en positiv inlärningsspiral. Den mognad som därigenom möjlig-
görs ökar förutsättningarna för att studenter ska kunna tillgodogöra sig 
den vårdvetenskapliga kunskapen inom ambulanssjukvård och få till 
stånd den nödvändiga integreringen med livsvärlden. I lärandeögonblick-
et är dock studenten ensam136 i lärandeprocessen och avgör om en sam-
mansmältning verkligen har skett. 

I vårdandet kan det finnas en rädsla för att inte bemästra situationer 
som ställer krav på professionalism. Rädslan att inte räcka till i svåra be-
dömningssituationer kan förlama gärningar och handlingar men den kan 
också paradoxalt nog inge vårdarna kraft, visar föreliggande forskning137. 
Övervinnandet av rädslan bidrar till mognaden av professionella hjälpare. 
Då kan förutsättningar för vårdande bedömning skapas även i situationer 
med svårt lidande. 

Strävan efter att bibehålla öppenhet och följsamhet för patienternas li-
dande och livsvärld i ambulanssjukvårdens vårdande kräver att studenter 
tränas i att vara i ovisshet. Då finns det möjligheter för att det obestämda 
ska kunna dröja kvar trots att det samtidigt finns en annan strävan, som 
vill svara an på behovet av klarhet och stabilitet i bedömningen. Vårddi-
daktiken måste kunna visa att det är fruktbart att lyssna på patientens be-
rättelse, att det till och med kan vara den enda vårdåtgärden som ligger 
till grund för bedömningen. Vid patientens sida får studenten insikt i hur 
ett öppet och följsamt vårdande och förmågan att uthärda ovisshet ger 
framgångsrik bedömning och ett effektivt omhändertagande av patienter i 
ambulanssjukvård. 

––––––––– 
136 Jmf. Jernström (2000). 
137 Jmf. Severinsson och Lindström (1993) och Carlsson (2003). 
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Didaktisk idé 3. Att i lärandet bejaka vårdandets 
föränderlighet och utsatthet och samtidigt balansera med 
behovet att skapa en tillfällig varaktighet  
Att didaktiskt kunna möta ambulanssjukvårdens bedömning innebär att 
också bejaka ett vårdande sammanhang som varierar och dessutom inne-
bär en särskild utsatthet för vårdaren. Didaktiken måste inbegripa vårda-
rens behov av att i ambulanssjukvårdens mobila vårdverksamhet, där man 
vid varje vårdtillfälle måste skapa sin vårdmiljö, också måste skapa möj-
ligheter för tillfällig varaktighet.  

I forskningens empiri framkom att föränderlighet är en innebörd i am-
bulanssjukvårdens vårdande bedömning, vilket behöver belysas i ett di-
daktiskt sammanhang. Det innebär att studenten måste kunna se skillna-
den mellan vård i allmänhet och ambulanssjukvård, där bedömningen 
kräver att vårdaren inte bara kan anpassa sig och vara lyhörd för att pati-
enters behov varierar, utan där dessutom vårdsituationerna varierar högst 
väsentligt. Ett sätt för ambulanssjukvårdarna att skapa viss stabilitet i 
vårdandet är att använda på förhand bestämda vårdplaner och generella 
bedömningsriktlinjer. Med empirin som bakgrund kan det argumenteras 
för att dessa generella riktlinjer kan verka hindrande för vårdarens för-
måga att vara följsam för den unika livsvärlden. Didaktiken som lyfter 
fram följsamhet, kan hjälpa till med att tydliggöra, men även problemati-
sera, den spänning som finns mellan att vara lyhörd för det unika och att 
exempelvis använda standardiserade bedömningsmallar. 

En sådan bedömningssituation förekom i empirin då ambulansuppdra-
get gällde en äldre man med bröstsmärtor som skulle transporteras från en 
vårdcentral till sjukhusets medicinmottagning. Mannen föreföll vara trött 
och fåordig. Vårdaren frågade upprepade gånger hur patienten kände sig. 
Trots att vårdaren var uthållig i sina försök att förstå vad det var som pa-
tienten egentligen led av fick inte vårdaren de svar som han behövde för 
att kunna ge patienten smärtlindring. Patienten och patientens symtom 
överensstämde inte med de standardiserade bedömningskriterierna. Vår-
darens uppenbara bedömningsproblem visar att generella bedömningsan-
visningar kan utgöra allt för trubbiga bedömningsinstrument för att kunna 
fånga den individuella patientens besvär. 

Didaktiken handlar i denna bedömningssituation om att stimulera den 
lärande till reflektion som skapar förutsättningar för att vara följsam inför 
det unika, skapa beredskap för att patienten inte går att generalisera, och 
att vårdandet inte går att standardisera. Genom en sådan handledning kan 
föränderlighet inrymmas i studentens lärande och en beredskap byggas 
upp för att patienters behov kan uttryckas på varierande sätt, även då ge-
nerella bedömningsanvisningar tillämpas. 

En didaktisk balansgång 
Bedömning och vård i ambulanskontexten kännetecknas av att vårdarna 
befinner sig i okända och ofta oväntade situationer, samtidigt som de på 
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egen hand och med begränsade resurser förväntas vara problemlösande. 
Denna bild blev tydlig i föreliggande forsknings empiriska del, som be-
skriver vårdsituationer där vårdarna utsätts för stora krav på professionellt 
handlande. Prio 1-uppdrag, vilka med automatik innebär att larmcentralen 
har bedömt att patienten befinner sig i ett livshotande tillstånd, utgör ex-
empel där vårdarnas egna förväntningar kännetecknas av ansvar och krav. 
Sådana situationer ställer förstås särskilda vårddidaktiska krav. Undervis-
ning och handledning måste kunna balansera mellan förpliktelsen att be-
mästra den medicinskt avancerade prehospitala vårdsituationen och det 
samtidiga vårdvetenskapliga kravet att bejaka den lidandes livsvärld. 

Under fältarbetet förekom flera bedömningssituationer som visade att 
vårdare klarar denna balanskonst. Vid ett tillfälle skulle en gravid kvinna 
transporteras från ”kvinnojouren” till sjukhusets gynekologiska mottag-
ning. Ambulansuppdraget kan sammanfattande beskrivas som ett långt 
och lyhört lyssnande, där kvinnan fick berätta om sin livssituation, samti-
digt som ytterst professionellt vårdande, inklusive bedömning, genomför-
des. Det var en ambulanstransport som utfördes under ungefär en timma 
och synliggjorde kraften i den naturligt vårdande hållningen. En reflekte-
rad vårddidaktisk handledning hade i denna komplexa vårdsituation kun-
nat utnyttja vårdvetenskapens kunskap för att förstärka ambulanssjukvår-
dens vårdande bedömning och dess ”naturliga” lyhördhet för patientens 
lidande.  

Det lilla138 vårdteamets139 utsatthet, som tidigare betecknats ”vårdande 
ensamhet”, är ytterligare ett fenomen som utgör underlag för sådana di-
daktiska reflektioner över ambulanssjukvårdens bedömning, där vårdve-
tenskapen med sitt patientfokus kan bidra. Det finns naturligtvis begräns-
ningar i och besvärliga konsekvenser av att man bara är två vårdare140. 
Bland annat måste bedömning och prioritering ske i relation till resurser-
na och en bedömning göras av vad som exempelvis är en rimlig vårdnivå. 
Det ”ensamma” vårdandet erbjuder emellertid fördelar för ambulanssjuk-
vårdens didaktik. Fördelarna består i att studenterna under en praktikdag 
handleds av en, alternativt två, vårdare som arbetar i team, utan störande 
moment från andra aktörer. Dessa didaktiska förutsättningar inbjuder till 
kontinuitet141 och till att återkommande reflektioner i de pedagogiska 
samtalen kan ske. Dessutom befinner sig den lärande och den undervi-
sande nära varandra under de gemensamma ambulansuppdragen.  
Under fältarbetet synliggjordes utsattheten i ambulanssjukvården genom 
några förhållandevis ovanliga situationer, som kräver en didaktisk reflekt-

––––––––– 
138 Jmf. Bruce, Dahlberg och Suserud (2003). 
139 Jmf. Ahl, Hjälte, Johansson, Jonsson, Suserud & Wireklint Sundström (2005). 
140 Det ska dock nämnas att det finns ambulansorganisationer som har ”tvåbilssystem”, vilket innebär 

att SOS-centralen även kan dirigera en akutbil till prio 1-uppdrag. OLA (olycksfallsambulans) i 
Västra Götalandsregionen är ett exempel på en akutbil som innebär att det oftast är fyra vårdare på 
ett sådant uppdrag (Suserud, 1998). 

141 Kontinuiteten är som störst i de fall då student och vårdare följs åt på samtliga praktikdagar under 
den verksamhetsförlagda utbildningen. 
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ion för att studenten ska kunna tillägna sig ett fördjupat patientperspektiv. 
Det gäller bedömningssituationer i samband med missbruk, hot och våld, 
eller andra situationer då människors beteende på olika sätt försvårar om-
händertagandet.  

En vårdsituation som synliggjorde hur vårdarens arbetssituation plöts-
ligt förändrades och fick en hotfull karaktär, var då hämtadressen var 
häktet på polishuset. Vårdaren gick fram till den väntande mannen som 
fanns i ett mycket litet rum. Dörren stod öppen och en vaktande polisman 
fanns utanför. Vårdaren hälsade på patienten och berättade att de hade 
kommit för att ta med honom till sjukhuset. Patienten, som fortfarande 
inte var helt nykter, gav ett slags ”mummel” till svar och uppvisade ett 
argt ansiktsuttryck. Eftersom patienten var för oklar för att på egen hand 
gå till ambulansen tog vårdaren honom i armen. Patienten blev i samband 
med beröringen ”fullständigt galen” och träffade vårdarens överarm med 
ett kraftigt slag. Efter en kort ”kamp” följde patienten med till ambulan-
sen. Den hotfulla situationen inne i häktet övergick till en mer vanlig be-
dömningssituation inne i vårdhytten. Vårdaren hade vid denna bedöm-
nings- och vårdsituation stora svårigheter med att vara en engagerad vår-
dare i mötet med patienten, vilket bland annat synliggjordes i att samtalet 
med patienten blev fåordigt. Hos vårdaren fanns det, till och med, en 
känsla av att patienten ”utnyttjade ambulansen” i syfte att få komma ut i 
det fria för att därigenom kunna återuppta sin ”hobby”142. 

Det empiriska exemplet kan leda till flera didaktiska reflektioner. Tidi-
gare forskning har visat att vårdare som klarar av att möta våldsamma pa-
tienter, genom en inre dialog prövar olika sätt att förstå hotfulla situation-
er143. Samma forskning har tydliggjort att förmåga till ett gott bemötande 
i dessa och liknande situationer bland annat förutsätter att erfarenhetskun-
skapen blir tydliggjord och utsätts för reflektion. Det är genom en didak-
tik där en ”inre dialog” uppmuntras och stöds som vårdaren eller studen-
ten således får redskap för en eftertänksam bedömning i ambulanssjuk-
vård. 

Att stimulera den lärande till en reflektion, som kan leda till djupare 
förståelse för patientens specifika situation och att samtidigt kunna sär-
skilja sina egna känslor och reaktioner blir särskilt värdefullt, men är 
också särskilt problematiskt, i vårdsituationer då vårdaren inte är väntad 
och kanske inte ens önskvärd. I relation till vårdandets meningssamman-
hang och vårdarens vilja att hjälpa kan det då skapas en paradoxal upple-
velse, inte minst för en student. Dessutom syftar handledningen till att 
studenten också framgent, i motsvarande sammanhang, ska kunna göra 
medvetna144 val i motsats till att handla impulsivt med utgångspunkt i de 
känslor som väcks. Ett didaktiskt syfte med handledningen i samband 
med speciella vårdsituationer är således att skapa möjligheter för studen-

––––––––– 
142 Detta berättade vårdaren i det uppföljande fältsamtalet. 
143 Se Carlsson (2003). 
144 Jmf. Lindström (1994). 
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ter att kunna utveckla en etisk medvetenhet och en förmåga att hantera 
det okända och oväntade istället för att låta sig hotas. Handledaren kan 
vägleda studenten in i en förståelse för att en professionell vårdare både 
har kontakt med sina känslor och samtidigt kontroll över dem145. 

Ytterligare ett fenomen, som är karakteristiskt för ambulanssjukvår-
dens föränderlighet, och som kan utgöra underlag för studenternas re-
flektion är att vårdandet kan utföras inför ”öppen ridå”, till exempel på 
gatan eller någon annan plats ute i samhället. I föreliggande empiri ut-
gjorde skola och sjukhem exempel på offentliga miljöer där bedömnings-
situationer förekom. Det är situationer som skapar insikt i att vårdande, 
som utförs under allmän insyn, kräver beredskap för att förhålla sig till 
eventuell kritik från patient, närstående likaväl som från allmänheten. 

Bedömningssituationerna som beskrivs ovan innebär att studenter får 
tillgång till kunskap om ambulanssjukvårdens villkor. Närmare bestämt 
inbjuder handledningen under den verksamhetsförlagda utbildningen till 
möten med patienter i komplexa situationer och utgående från männi-
skors mångfald. Vårdvetenskapen kan underlätta för såväl vårdare, som 
handledare och studenter att inte reducera komplexiteten på ett sätt som 
fördunklar patientens livsvärld. 

En central vårdande och bedömande, och samtidigt didaktisk, uppgift 
inom ambulanssjukvård är att skapa en trygg vårdmiljö för patienten och 
en trygg lärande miljö för studenten i vårdsituationer, som kan upplevas 
röriga och ostrukturerade. Gemensamt för all ambulanssjukvård är att 
vårdandet utförs i sammanhang som innebär att människors livssituation-
er på ett mer eller mindre dramatiskt sätt har förändrats. Följaktligen ka-
raktäriseras vårdandet i ambulanssjukvård av att förändringen, en sjuk-
dom eller olycka, hotar människors vardagliga tillvaro, och att otrygghet 
uppstår. I föreliggande forsknings empiri finns flera exempel på hur vår-
darna skapade trygghet146 för patienterna och deras anhöriga, till exempel 
i familjesituationen ovan där mormor plötsligt blivit sjuk. Ett genomgå-
ende kännetecken var att vårdarna först ville skapa en lugnande stämning 
innan andra nödvändiga handlingar vidtogs. Sammantaget gäller, i över-
ensstämmelse med annan forskning147, att människan behöver få uppleva 
kontroll över den otrygga situation som uppstått. 

Lärandeprocessen som speglar vårdmötet inom ambulanssjukvård 
Vårdmötet inom ambulanssjukvård skiljer sig från det som vanligtvis 
åsyftas med en vårdrelation, då vårdare och patient under en längre tid lär 
känna varandra. I ambulanssjukvårdens vårdpraxis träffar vårdarna sällan, 
eller aldrig, samma patient två gånger. Det förstärker betydelsen av det 
unika och individuella i vårdmötet, som äger rum under en mer eller 

––––––––– 
145 Jmf. Carlsson (2003). 
146 Vårdvetenskaplig forskning har belyst hur trygghet kan etableras respektive vad som hindrar käns-

lan av trygghet (Andersson-Segesten, 1991). 
147 Jmf. Andersson–Segesten (1991). 
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mindre begränsad tid och utan möjligheter till en fortsättning. Ambulans-
sjukvårdens vårdare är vanligtvis de första professionella vårdarna148 som 
prehospitalt möter patienten. Det finns anledning att tro att mötet därige-
nom blir betydelsefullt för patienten. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
är det otvetydigt, att det kan uppstå en relation även i korta möten. 

I forskningens empiri synliggörs att vårdgemenskap inom ambulans-
sjukvård på ett övergripande plan kan förstås som en inre och en yttre 
aspekt av närvaro, vilket påvisar att det finns en potential för att förstå 
gemenskap som en viktig förutsättning för lärandet av vårdande bedöm-
ning. Närvarons inre aspekt kan förstås och levandegöras genom vårda-
rens engagemang och vilja till att skapa kontakt och försöka förstå patien-
ten och vad som hänt. Den yttre aspekten kan beskrivas som att vårdarna 
inom ambulanssjukvård finns kontinuerligt vid patienternas sida under 
hela vårdtiden, fram till överlämnandet på sjukhuset. Patienten i ambu-
lanssjukvård lämnas aldrig ensam, vårdaren finns kontinuerligt vid pati-
entens sida och där finns även den lärande. I ambulansens vårdhytt 
präglas närvaro i den lärande miljön av närheten mellan student, handle-
dare, och patient. 

Interaktionen mellan student och handledare kan betraktas som en dy-
namisk process, vilken kommer till uttryck genom ett ömsesidigt bero-
ende149. Ömsesidigheten150 i lärandet betyder en i viss mening dubbelrik-
tad process, som innebär att handledaren också är lärande och i sin hand-
ledarroll lär sig av studenten. Det kan medföra att både handledarens och 
studentens erfarenheter kan utnyttjas i vårdandet och i undervisningen, 
det finns en öppenhet151 för att ta till vara varandras erfarenheter. Läran-
deprocessen i vårdandet är dock inte oproblematiskt, menar Ekebergh152, 
genom att handledaren, patienten och studenten utgör en ”triad”. Inom 
ambulanssjukvård sker lärandet av vårdande bedömning inom en sådan 
triad och dessutom under transport, eftersom en stor del av vårdandet och 
därmed undervisningen är en mobil företeelse. Mot bakgrund av detta är 
det rimligt att anta att komplexiteten i ambulanssjukvårdens lärandepro-
cess ytterligare förstärks. Speciellt problematiskt menar Ekebergh153 att 
det blir, om eventuell modellinlärning har skapat ett beroendeförhållande 
till handledaren och om studentens hållning i vårdrelationen skiljer sig 
från handledarens. Specifikt för ambulanssjukvård är att den fysiska mil-
jön för vårdandet är ytterst begränsad. Undervisningssituationen kan så-
ledes bli påfrestande, student och handledare kan komma alltför nära 

––––––––– 
148 Räddningstjänstens personal, som kan anlända till en nödställd person före ambulansens vårdare, 

är inte att betrakta som vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2003). 
149 Jmf. Claesson (2004). 
150 Jmf. Jernström (2000). 
151 Jmf. van Manen (1988). 
152 Ekebergh (2001, s 97). 
153 Ekebergh (2001). 
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varandra154. Omständigheterna kan leda till att det blir svårt att upprätt-
hålla en didaktisk reflektion.  

Interaktionen mellan patienten, som en lidande människa, och vårda-
ren, som bär ansvar för patienten och lindrandet av dennes lidande, har en 
annan karaktär. Det är en relation som mera är att betrakta som asymmet-
risk155, där respekten för patientens lidande är vägledande. I föreliggande 
forskning inom ambulanssjukvård påvisas en sådan respekt mellan vår-
dare och patient i de fall då vårdaren försiktigt närmade sig patienten. 
Speciellt försiktigt tycktes närmandet vara, visade fältarbetet, då vårdaren 
kom till en patients hem. Vårdaren inväntade då något slags svar från pa-
tienten på den ”inbjudan”156 till vård, som vårdaren gav uttryck för. Här 
uppstår ett samspel mellan patient och vårdare, där inget kan tas för givet. 
Ambulanssjukvårdens vårdare får på ett naturligt sätt del av patientens 
vardagsvärld och vårdarna tar del av patientens livsberättelser i deras 
vardagliga sammanhang. I forskningens empiriska resultat (se t.ex. Be-
dömningssituation 3) framkommer hur vårdarna med ett långsamt vård-
tempo tydliggjorde att de inte tog något för givet. Istället stannade de upp 
i dörröppningen innan de fortsatte in till patienten. Vårdaren försökte få 
kontakt med den skadade kvinnan som låg på golvet, först med ord, sedan 
med ögonkontakt och beröring. Det framkom med tydlighet hur viktigt 
det var för vårdaren att få vissa uppgifter av patienten för att kunna 
hjälpa. Samtididigt uppvisade patienten ett stort mått av hjälplöshet, utan 
att kunna förklara sig.  

Didaktiken i samband med liknande bedömningssituationer kan skapa 
insikt i att vårdaren inte alltid kan förvänta sig att få svar trots en invän-
tande hållning. Dessutom skapar en medvetandegörande handledning 
kunskap om att vårdrelationen inte kan betraktas som ömsesidig, särskilt 
inte om patienten befinner sig i en hjälplös och utsatt situation. Didaktik 
präglad av en medvetandegörande reflektion kan stödja en lärandeprocess 
som innebär att levandegöra intresset för patientens situation även i 
mindre självklara vårdsituationer. Handledningen kan förbereda studen-
ten på att vårdande bedömning innebär att på ett konkret och fysiskt sätt 
dela händelsen med den drabbade. Samtidigt kan studenten få djupare 
förståelse för vad det innebär att söka upp hjälpbehövande och lidande 
människor i deras privata och vardagliga miljö. 

Trots att studenter i ambulanssjukvård kommer nära människor och 
människoöden kan det inte betraktas som en självklarhet att få ta emot 
patienters lidandeberättelser. Ambulanssjukvårdens vårdarbete innebär 
möten med patienter i olika miljöer och med olika livsöden. En patient 
––––––––– 
154 Detta visar sig att vårdarna i samband med dygnstjänstgöring inte alltid orkar vara handledare 

även under nattetid. För att kunna handleda i en sådan miljö 24 timmar om dygnet kan handledarna 
behöva handledning på sin handledning för att bibehålla en didaktisk medvetenhet om ett reflekte-
rat lärande. Beträffande handledning på handledning se Severinsson (1995) och Petersson & 
Vahlne (1997). 

155 Jmf. Kasén (2002). 
156 Jmf. Kasén (2002). 
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som till exempel har vuxit upp i en miljö av otrygghet kan senare i ett 
sjukvårdssammanhang uttrycka brist på tillit (se ovan, patienten som blev 
våldsam i häktet). Genom den vårdvetenskapliga substansen erbjuds pati-
enter upplevelser av pålitlighet och förtroende så att även en känsla av 
tillit157 ges möjlighet att utvecklas. Den lärande måste även förhålla sig 
till vårdrelationer där tilliten inte självklart utvecklas mellan vårdare och 
patient. I vårdsituationer där studenten inte vinner patientens förtroende, 
kan självreflektion leda till förståelse för att patienten kan bära på nega-
tiva förväntningar även i förhållande till ambulanssjukvården. Trots att 
vårdaren går in i ett sådant möte med ett äkta engagemang skapas inte all-
tid möjligheter för en vårdande relation. 

Genom en medvetandegörande didaktik158 kan studenten lära sig att 
hantera sådana situationer och förstå vad vårdansvar innebär i dessa 
sammanhang. Vårdarens naturliga hållning i mötet med den berusade pa-
tienten visade att negativa känslor tog överhanden. Handledaren kan i 
dessa situationer vägleda till en förståelse för att en vårdande hållning 
trots allt kan möjliggöras genom att studenten strävar efter den inre dialog 
som tidigare nämnts159. Vårdandets interaktiva process framkallar i såd-
ana händelser olika reaktioner hos både handledare och de lärande. Di-
daktiken kan med fördel problematisera möjligheterna att kunna möta pa-
tienten utifrån vårdandets ethos160. 

 
 

––––––––– 
157 Jmf. Lindström (1994). 
158 Vårdarna inom ambulanssjukvård behöver handledning på de vardagliga vårdsituationerna (Jons-

son, Segesten & Mattsson, 2003). 
159 Se t.ex. Carlsson (2003). 
160 Tidigare vårdvetenskaplig forskning, Dahlberg (2002), Carlsson (2003) och Nyström (2003), me-

nar att vårdare måste våga bejaka att vårdandet även kan väcka negativa känslor. Se även Jonsson 
(2003). 
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
I ett forskningsarbete är, efter bestämning av forskningsfrågan, metodva-
let det mest avgörande ställningstagandet. Därför görs här en avslutande 
reflektion över metodvalet, dess begränsningar och dess vinster. I sam-
band härmed reflekteras även över vad metoden innebär i form av en spe-
ciell grundhållning, som tillämpats rakt igenom hela forskningsarbetet. 
Det är en diskussion om den tyglade förståelsen, och vad det betyder att 
forskningen vilar på en livsvärldsteoretisk grund. I detta diskussions-
kapitel behandlas även ytterligare aspekter, såsom intersubjektivitet, tro-
värdighet, etisk hållning och giltighet. 

Även forskningens empiriska genomförande granskas och speciellt 
stort utrymme ges åt fältarbetet med deltagande observationer. Det ingår 
även en reflektion över metodologisk kreativitet med varierade datain-
samlingsmetoder. 

Slutligen diskuteras vad föreliggande forsknings resultat innebär för en 
vårdvetenskaplig kunskapsutveckling i ett vårdsammanhang där en 
mångdimensionell kunskap är nödvändig. 

Fenomenologisk forskningsansats på livsvärldsteoretisk 
grund 
I detta arbete har livsvärldsperspektivet varit grunden för den fenomeno-
logiska forskningsansatsen och även utgjort en kunskapsteoretisk bas för 
vårdvetenskapen. Ansatsen svarar an på kravet att med öppenhet och följ-
samhet studera vårdares bedömning utifrån deras levda erfarenheter. Då 
syftet med forskningen var att undersöka och beskriva bedömning i am-
bulanssjukvård, stod det redan från början klart att forskningsfrågan hade 
ett specifikt innehåll i relation till den aktuella kontexten. Utgångspunk-
ten var då att forskningsproblemet inte kunde undersökas på ett direkt och 
konkret sätt. Istället inriktades forskningen på de erfarna vårdarna som 
genom sina erfarenheter är bärare av bedömningen. Närmandet till forsk-
ningsfrågan måste därför ske utifrån ett perspektiv, som kan möta männi-
skors levda erfarenheter och upplevelser grundade i tankar, känslor, språk 
och handlingar. Närmare bestämt är det i människors livsvärld som erfa-
renheten måste sökas. 

Trots detta måste vi vara medvetna om att vi aldrig fångar en män-
niskas direkta upplevelser eller känslor på exakt samma sätt som perso-
nen erfar den. Merleau-Ponty (2000) skriver om ansatsens begränsning så 
här:  

The grief and the anger of another have never quite the same sig-
nificance for him as they have for me. For him these situations are 
lived through, for me they are displayed. (s 356)  
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Detta uttalande inger stor respekt beträffande de svårigheter som förknip-
pas med livsvärldsforskning. Följaktligen kan orealistiska förväntningar 
skapas på vad som är möjligt att beskriva. Värdet av beskrivningarna blir 
ändå stort och bör värdesättas, speciellt pga. att kvalitativ forskning om 
bedömning i akutsjukvård är ytterst eftersatt, inte minst inom ambulans-
sjukvård. 

Då tidigare forskning, utgående från andra kvalitativa ansatser, stude-
rat bedömning inom akutsjukvård har fokus uteslutande varit på ”hur-
frågorna” i datainsamligen, bl.a. vilka medicinska mätvärden som kan 
vägleda till en diagnos. Ett sådant exempel är bedömningsprinciper enligt 
”triage” (Zaro, 1993; Billittier et al., 1998). Det innebär vanligen ett annat 
angreppssätt än vad som tillämpats i föreliggande forskning och har helt 
andra syften; ofta läggs fokus på effektivisering av vården utgående från 
medicinska kriterier. Det nämnda angreppssättet är inte oviktigt, men det 
är väsentligt att det kompletteras med andra perspektiv, t.ex. det vårdve-
tenskapliga. Den vårdvetenskapliga forskning som presenterats i förelig-
gande avhandling, har inriktats på att beskriva innebörden av bedömning 
i dess djupaste mening, för att kunna synliggöra fenomenets generella 
struktur. Följaktligen handlar det här huvudsakligen om ”vad-frågorna”, 
t.ex. vad som kännetecknar, med en livsvärldsteoretisk ansats, erfarna 
vårdares bedömning av patienten i ambulanssjukvård. 

Det hade varit möjligt, fortfarande med ett livsvärldsperspektiv, att 
utgå från en annan forskningsansats, nämligen hermeneutik. Den herme-
neutiska forskningsansatsen strävar efter att teoribelägga, och genom 
tolkning ge en bild av underliggande, dolda innebörder i datamaterialet. 
Då min avsikt var att låta det studerade fenomenet presentera sig genom 
vårdarnas beskrivningar såg jag inte hermeneutisk teori och tolkning som 
något användbart alternativ. Med en tolkningsram hade risken varit att 
innebörder inte framkommit, enligt mitt sätt att se, eftersom förståelsen 
och den teoretiska tolkningsramen istället hade kunnat bli styrande för 
analysprocessen. Teorin hade eventuellt hindrat vissa innebörder att fram-
träda, dvs. sådana innebörder som inte inrymts i teorin.  

Tolkningsförfarandet hade å andra sidan möjliggjort förståelse för da-
tamaterialet på ett annat sätt, än vad fenomenologiska beskrivningar gör. 
Insikter av förklarande natur hade kunnat framkomma, t.ex. förklaringar 
till bedömning av patienter inom ambulanssjukvård av kulturell och soci-
al karaktär. Framför allt hade en vårdvetenskaplig tolkningsram visat 
vårdvetenskapens bäring redan i analysen av det empiriska resultatet dvs. 
analysen av hur vårdarna erfar bedömning av patienten. Tolkning är dock 
en subjektiv akt, som alltid görs med en viss aspekt. Hermeneutisk tolk-
ningslära representeras av ett antal olika inriktningar med teoristyrning i 
varierande grad (Palmer, 1969). En av dessa inriktningar är den existenti-
ella161 hermeneutiken, med betoning på öppenhet i tolkningsprocessen. 

––––––––– 
161 Existentiell hermeneutik har sin utgångspunkt i Heideggers existensfilosofi och Gadamers filosofi  
om förståelsens villkor (Palmer, 1969). 



139 
 

Forskaren låter då världen visa sig på ett följsamt sätt, vilket innebär att 
teorier används odogmatiskt, dvs. med ett livsvärldshermeneutiskt an-
greppssätt (Ödman, 1994; Nyström, 2003). Gadamer (1989) varnar för 
tolkningar som inte har den öppenheten. Avsikten inom den existentiella 
hermeneutiken är nämligen att öppet förstå människans värld genom att 
analysera den människliga existensens grundbetingelser, och göra tolk-
ningar med hjälp av teorier som har sin grund i förförståelsen. Nyström 
menar att livsvärldshermeneutikerns ambitioner är att inte låta förförstå-
elsen på ett okontrollerat sätt få inflytande över forskningsfrågor, datain-
samling och analysarbete. I föreliggande forskning hade ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt med hjälp av sådana tolkningar erbjudit möjligheter att 
komma bakom upplevelser och erfarenheter av bedömning inom ambu-
lanssjukvård. 

Sjögrens (2004) forskning påvisar att filosofiska teorier är en fram-
komlig väg för att efter avslutad empirisk analys ytterligare belysa ett re-
sultat. Med utgångspunkt i filosoferna i Merleau-Ponty och Mayeroff 
problematiseringar Sjögren sina essentiella innebörder för att försöka 
vidga seendet och släppa in någonting som inte tidigare framkommit.  

I föreliggande forskning inriktades analysen emellertid istället på att 
bibehålla öppenheten under hela analysförfarandet med fokus på inne-
börder av erfarenheter och upplevelser fram till och med att ett empiriskt 
resultat kunnat presenteras. Därefter har vårdvetenskapens didaktik för-
klarat och förstärkt slutsatserna om lärandet av ambulanssjukvårdens vår-
dande bedömning och därmed legat till grund för de didaktiska slutsat-
serna. 

Denna forskning har även inneburit ett fältarbete med deltagande ob-
servationer och har därmed viss likhet med etnografisk162 forskning. Jag 
har funnit att det som förenar den fenomenologiska fältforskningen med 
etnografisk forskning är en vilja att fånga människors erfarenheter genom 
deras uttryckssätt, dvs. handlingar och utsagor (Kullberg, 2004). Det 
handlar i båda fallen om att med ett systematiskt tillvägagångssätt försöka 
förstå vardagskunskaper. Det innebär att båda forskningsansatserna krä-
ver att forskaren har förmåga till kreativitet och fantasi i genomförandet. 
”Men det finns all anledning att notera att all etnografisk forskning inte är 
förenlig med en livsvärldsansats”, betonar Bengtsson (1999, s 38). Det 
som följaktligen skiljer fenomenologisk livsvärldsforskning och etnogra-
fisk forskning är de teoretiska och metodologiska grunderna. Bengtsson 
hävdar att all livsvärldsforskning har filosofiska rötter, och att forskning-
en utgår från livsvärldsteorin och därmed även teorin om medvetandets 
intentionalitet. Förutom dessa skillnader bör det noteras att även syftet är 
olika. I denna forskning ligger fokus på levd erfarenhet med avseende på 

––––––––– 
162 Etnografisk forskningsansats används för att beskriva främmande kulturer. Det är en vetenskaplig  
disciplin som kan beskrivas utifrån olika teorier t.ex. strukturalism, funktionalism, marxism, positiv-

ism (Pilhammar Andersson, 1996). 
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vårdandet och t.ex. inte på vårdkulturen. Intresset är istället vårdarnas 
livsvärld i ambulanssjukvårdens kontext.  

För tydlighetens skull ska det även betonas att det i föreliggande forsk-
ning inte har funnits tankar på triangulering av data i syfte att öka be-
skrivningens giltighet. Med andra ord har jag inte ansett att användning 
av flera olika datametoder skulle leda till ett större belägg för resultatet, 
dvs. ett bevis för ett sannare resultat. Istället har data från skrivna vårdbe-
rättelser, intervjuer samt fältarbetets data i form av fältsamtal och fältan-
teckningar förståtts som variationer, vilka förts samman och analyserats 
till en generell struktur. Det är det sammanlagda datamaterialet med dess 
olika nyanser som eftersträvats. En jämförelse mellan olika data har ald-
rig åsyftats och följaktligen inte genomförts. 

I denna vårdvetenskapliga forskning inom ambulanssjukvård har ett ti-
digare tämligen outforskat vårdområde fokuserats. Det var då lämpligast 
att använda den fenomenologiska och beskrivande ansatsen, dock kan det 
framöver krävas tolkande forskning inom det prehospitala vårdområdet, 
för att komma vidare i kunskapsutvecklingen. 

I fenomenologisk forskning med livsvärldsteoretisk ansats utgår fors-
karen från informanters naiva och oftast konkreta språk. Emellertid är det 
centralt i datainsamlingen och i hela det fortsatta analysarbetet att finna 
fenomenets innebörder. Innebörderna framkom genom att jag ansträngde 
mig för att abstrahera datamaterialet till allt högre abstraktionsnivåer, för 
att slutligen nå den mest abstrakta innebörden. För att möjliggöra den 
mest abstrakta beskrivningen, dvs. fenomenets generella struktur, krävdes 
det ett idogt och noggrant arbete. Under pågående analysarbete rör sig 
forskaren hela tiden mellan de olika beskrivningarnas abstraktionsnivåer. 
Detta anses vara ytterst viktigt för att aldrig tappa kontakten med utsa-
gorna, och följaktligen prövas giltigheten i de olika abstraktionsnivåerna. 
Dock är inte den slutliga beskrivningen i den generella strukturen identisk 
med informanternas beskrivningar, även om de ligger till grund för för-
ståelsen av fenomenets generella struktur. Det bör därför betonas, att i 
den fenomenologiska analysen är fokus på fenomenet och inte på infor-
manterna, vilket innebär att fokus förflyttas fram och tillbaka under 
forskningens gång. Under datainsamlingen är det informanterna och deras 
erfarenheter av fenomenet som är i centrum, och i slutet på analysen är 
det fenomenet som fokuseras. 

Analysarbetet i fenomenologisk forskning på livsvärldsteoretisk grund 
är därför att jämföra med ett skapande arbete. Forskaren använder sig 
själv på ett medvetet och reflekterande sätt, i förhållande till sin subjekti-
vitet, sin kreativitet och även fantasirikedom. Detta görs i syfte att pröva 
olika möjligheter till begreppssättning i bearbetning av datamaterialet och 
på väg mot en abstraktion (Dahlberg et al., 2001). I denna analysprocess 
har jag utvecklats under pågående forskning, från att i början vara datan-
ära och därmed nära informanterna, till att i slutet av forskningen våga 
vara mera kreativ och därmed släppa ”kontakten” med informanterna. Att 
verkligen våga abstrahera beskrivningarna har jag upplevt som problema-
tiskt och svårt. Denna upplevelse förstår jag som en ovilja att i någon 
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mån lämna den undersökta verkligheten, och istället inrikta koncentrat-
ionen på transformeringen dvs. överföringen till begrepp och språkliga 
uttryck. Denna svårighet, som kan tänkas vara ett nybörjarproblem, har 
även beskrivits i andra studier, exempelvis Ekebergh (2001). Sammanta-
get innebär den fenomenologiska analysen med livsvärldsteoretisk ansats 
ett nyskapande, där forskaren måste både tränga in i och i viss mening 
lämna informanternas värld i sökandet efter fenomenet och dess abstrakta 
substans. I mitt fall har denna vandring varit påtaglig, eftersom praxis-
världen inom ambulanssjukvård utmärks av att vara en säreget praktisk 
och konkret verklighet. Realiteten i praxis har sitt ursprung i vårdarnas 
handlingar, som bl.a. innebär att lyfta, bära och förflytta patienter som är 
i behov av ambulanssjukvård. Det är helt enkelt en mobil vårdverksamhet 
där vårdandet har en handgriplig karaktär. Därför fruktar jag att ”den ab-
strakta” beskrivningen som framkommer, av verksamhetsföreträdare, 
eventuellt kan uppfattas som svår att greppa och därför svår att ta till sig. 
Följaktligen är min undran huruvida praxisvärldens prägel kan utgöra ett 
hinder för införandet av vårdvetenskaplig substans som ett stöd i vårdan-
det? Vidare reflekterar jag över hur kontextens realitet eventuellt kan 
sätta sina spår i lärandet av vårdvetenskaplig kunskap i ambulanssjuk-
vård?  

Reflektion över den tyglade förståelsen 
Att forska med ett livsvärldsperspektiv innebär att inta en speciell grund-
hållning, framför allt till forskningsfenomenet och dess innebörder, men 
även till informanter och hela forskningsprocessen. Det handlar om att 
vara uppmärksam och lyhörd, vilket kännetecknar förhållningssättet med 
öppenheten och följsamheten till den andres livsvärld, för att upptäcka det 
som är annorlunda. Det genomtänkta förhållningssättet med tyglad för-
ståelse har gett mig förutsättningar att lyssna in fenomenet, och lära mig 
något nytt. Det krävs en förmåga att hålla tillbaka det egna ”för givet-
tagandet” för att kunna gå ur den naturliga hållningen. Det är svårt, och 
kan endast ske genom en reflektion som skapar en distans till det som 
känns naturligt och vanligt. Att tygla sin naturliga hållning är mer än en 
forskningsteknik som bara kan läras in, genom att studera vissa metodo-
logiska riktlinjer. Det är snarare att betrakta som en förmåga och en konst 
som utvecklas över tid, genom att vara i och erfara denna hållning. Det 
bör förstås som en successiv integrering med livsvärldsperspektivet och 
ett medvetet och följsamt förhållningssätt. I den tyglade hållningen spelar 
självreflektion en avgörande roll, eftersom det är därigenom som öppen-
heten uppövas. Diskussioner, där mitt förhållningssätt som forskare har 
fokuserats och därmed blivit utsatt för granskning, har gett mig ett kon-
kret stöd i tyglandet. Sådana diskussioner har jag deltagit i under flera år 
och det har varit en nyttig skola med seminarier och andra möten till-
sammans med handledare och andra doktorander. 

Trots att det är en svårbemästrad problematik, eftersom människan 
momentant är otåligt innebördssökande (Heidegger, 1993), har jag vidta-



142 
 

git ett tyglande som framför allt har inneburit att inte ”förstå” för snabbt. 
Det kan ses som en slags uthållighet i forskarrollen, dels genom att fram-
stå som ”okunnig” i intervjuer och samtal, dels genom att vara inaktiv 
under observationerna. Det betyder att jag har ställt frågor som troligtvis 
förvånat informanterna, allt i syfte att försäkra mig om att jag fångat de-
ras livsvärld och inte bekräftat min egen förförståelse för bedömning i 
ambulanssjukvård. 

Den totala vidden av problematiken med det naturliga förhållningssätt-
et insåg jag först då jag hade påbörjat datainsamlingen, närmare bestämt 
under första forskningsintervjun. Under denna intervju hade jag först en 
känsla av nöjdhet, som mest kan liknas vid en upplevelse av samhörighet 
och gemenskap med informanten och hans vardagsvärld inom ambulans-
sjukvård. Därefter infann sig en förtvivlan över att jag inte förstått att jag 
förhållit mig oreflekterat till det som berättats för mig. Samtidigt väcktes 
en känsla av skamsenhet över att jag snarare hade haft ett kollegialt sam-
tal än påbörjat en forskningsintervju. Exempel på ett oreflekterat avsnitt i 
början på intervjun är, då jag istället för att be informanten förtydliga sina 
erfarenheter, använder uttrycket ”ja, jag förstår precis….”. Efter att jag 
insett mitt misstag och börjat vara mera ifrågasättande till informanten 
ändrade intervjun karaktär. Det kan förklaras med att efter hand som jag 
ställde följdfrågor som ”Hur menar du då?” och ”Kan du förklara vad det 
betyder?” så fördjupades intervjun. 

Efter att ha diskuterat hur en medveten självreflektion utvecklat min 
förmåga i att tygla förförståelsen, inriktas nästa stycke mot praktiska 
överväganden, och handlar om själva genomförandet, bl.a. beträffande 
urval av informanter. 

Fältforskning på fenomenologisk grund 
Vårdarnas erfarenhetsbaserade bedömning inom ambulanssjukvård låter 
sig inte enkelt beskrivas, vilket jag redan från början hade klart för mig. 
Svårigheten med att synliggöra vårdandets implicita kunskap har beteck-
nats som ”a methodological headache” (Meerabeau, 1992, s 108) och där-
för föreslås olika angreppssätt i forskningen. Meerabeau argumenterar för 
att ”openended discussion may be appropriate, or perhaps participant ob-
servation” (s 108). I valet av fältforskning på fenomenologisk grund var 
därför utgångspunkten att fånga fenomenet på alternativa sätt som kan 
erbjuda ”openended discussion”. Fältarbete med deltagande observationer 
kan närmast förstås som att forskaren samtalar mer än intervjuar. Därför 
valdes just begreppet fältsamtal, för att denna karaktär skulle kunna 
framgå. Vidare innebar tillvägagångssättet att forskningsarbetet hade en 
informell prägel, vilket i mitt fall innebar att jag var tillsammans med in-
formanterna under sammanhängande arbetspass och kunde utnyttja de 
samtalsstunder som situationerna gav förutsättningar för. Med hjälp av 
deltagande observationer fokuseras människors erfarenheter i sitt sam-
manhang, och tillgång ges till livsvärlden direkt och konkret. 
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Fältforskningen på fenomenologisk grund har i denna forskning inne-
burit att jag varit i livsvärldssammanhanget som studeras och delat 
grundvillkoren med vårdarna inom ambulanssjukvård. Avsikten har varit 
att göra rättvisa åt livsvärlden och då blir relationen mellan forskare och 
informant betydelsefull (Schütz, 1997). Inom kvalitativ forskning finns 
generellt sett en medvetenhet om att forskaren är med och påverkar förut-
sättningarna. Avsikten med forskningens ”subjekt-subjekt” relation är att 
erhålla optimalt med information. Målet med en sådan studie är därför att 
skapa förutsättningar för att en genuin relation kan skapas mellan infor-
mant och forskare. Ödman (1994) betonar den kvalitativa forskningens 
intention med en sådan intersubjektivitet och menar att forskaren står i ett 
dialektiskt förhållande till det som studeras. Den för forskningen efter-
strävade och nödvändiga interaktionen skapade således förutsättningar för 
en relation mellan forskare och informanter, vilken bör diskuteras i relat-
ion till forskarens tyglade förståelse. 

I denna forskning innebar intersubjektiviteten bl.a. att mitt engage-
mang i datainsamlingen stimulerade vårdarna till att uttrycka sina erfa-
renheter. Avsikten var att mitt, förhoppningsvis, entusiastiska förhåll-
ningssätt skulle hjälpa vårdarna till reflektion och följaktligen kunna av-
speglas i datamaterialets innebördsrikedom. Datainsamlingen som inne-
bar att jag fick möjlighet att dela upprepade ambulansuppdrag med var 
och en av informanterna präglade det dialektiska samspelet. Det innebar 
att jag hade tillgång till informanterna under sammanhängande och åter-
kommande tid, vilket i jämförelse med en enstaka forskningsintervju bör 
betraktas som unikt. Därför såg jag denna kontinuitet av gemensam tid 
som en stor fördel för forskningsdialogen, liksom för samspelet i forsk-
ningsarbetet. Fältsamtalen kan därför betraktas som en kontinuerlig dia-
log, i vilken jag lät informanterna förstå att jag ville veta mera. Intersub-
jektiviten innebar även att vårdarnas livsvärldssammanhang inte var det-
samma efter datainsamling som det hade varit före. Vårdarna hade genom 
sitt deltagande i forskningen medvetandegjorts om bedömningens cen-
trala roll i vårdandet på ett sätt som troligtvis inte blivit fallet utan ett så-
dant deltagande. Samarbetet i datainsamlingen innebar därför en interakt-
ion mellan mig och informanterna med bedömning av patienter som vårt 
gemensamma intresse. Jag fick en tydlig uppfattning om att vårdarna 
överraskades av att deras vårarbete kunde engagera mig i den omfattning 
som de fick erfara i samband med fältarbetet. I det följande ges exempel 
på hur jag blev en del av vårdarnas vardagliga livsvärld och hur jag kon-
tinuerligt arbetade med en tyglad förståelse, samtidigt med en strävan att 
bibehålla intersubjektiviteten. Mest utmärkande för hur jag medvetet ar-
betade för att tygla min förståelseprocess var, att jag hela tiden bibehöll 
en kritiskt reflekterande och ifrågasättande hållning i bedömningssituat-
ionerna. 

Först av allt är det troligt att vårdarna ansträngde sig för att bemöta 
mina frågor efter bästa möjliga förmåga, vilket resulterade i att de även 
ansträngde sig för att reflektera. De bekräftade, på min förfrågan, att det 
var lite tröttande att ha mig med i det dagliga arbetet. Det kan ha resulte-
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rat i en anspänning i vårdandet som var något över det vanliga, utöver de-
ras vardagliga livsvärld. Vi förde samtal, de tänkte efter och koncentre-
rade sig på sitt vårdarbete med betoning på bedömning. Som svar på de-
ras eftertänksamhet visade jag en äkta vilja att höra, se och förstå hur de 
kommunicerade sin upplevelse av bedömningen. I detta samarbete rikta-
des intresset mot den mening som informanterna relaterade till företeel-
sen, bedömning som en del av ambulanssjukvård. Det innebar att vi 
kunde kommunicera under många timmar, varvat med vårdarbete, på föl-
jande sätt: ambulansuppdrag, fältsamtal, nya uppdrag, nya fältsamtal. Det 
kunde hända att jag återkom till ett speciellt ambulansuppdrag flera tim-
mar senare (en dag, eller till och med dagar efteråt), för att ytterligare öka 
förståelsen och kontrollera den erhållna beskrivningen i fältanteckningar-
na. Det innebar att jag ställde nya frågor om en bedömningssituation som 
vi tidigare upplevt tillsammans. Jag gjorde det mot bakgrund av att risken 
för att inte göra företeelsen full rättvisa är överhängande, som har påpe-
kats av Nyström (2003). Det krävdes därför kontinuerliga reflektioner 
över mitt ”för givet-tagande”, dvs. min oreflekterade förståelse som 
kunde påverka datainsamlingen. Strävan var att uppnå ny förståelse för 
fenomenet och dess kontext. Genom att ständigt försöka få veta mer om 
vårdarnas erfarenheter minskade risken för att fenomenet inte skulle 
kunna framträda på ett rättvisande sätt. Samtidigt blev det uppenbart att 
fältforskning på fenomenologisk grund var en ytterst tröttsam process för 
både informanterna och mig. 

Fältanteckningarna analyserades separat, för att minska risken att fokus 
– bedömning av patienten – skulle drunkna i mängden av detaljerade 
data, dvs. för att även fenomenets yttre horisonter skulle framtona. Mer-
leau-Ponty (2000) menar att vi erfar tid och rum på ett sådant sätt att vi 
inte kan separera fenomenet från erfarenheter av miljön. Med hjälp av 
fältarbete med deltagande observationer blev beskrivningen innebördsrik 
och begriplig genom det som medpresenterades. Ambulansmiljön fram-
kommer i fältanteckningarna genom att dessa beskriver vårdandet där be-
dömningen är det centrala. Detta uppnåddes genom en gestaltning; ”Sex 
bedömningssituationer”, där fenomenet beskrivs mot bakgrund av vård-
miljön inom ambulanssjukvård. Exempel på data som beskriver miljö är 
tidsangivelser för och prioritering av bedömningssituationerna; dessa 
uppgifter är forskningen yttre horisonter. Det innebär t.ex. att vårdandet 
har olika karaktär beroende på när på dygnet ambulansuppdraget utförs, 
var det utförs och med vilken medicinsk prioritet.  

I likhet med att fältarbetet är genomtänkt och beslutet om dess genom-
förande är väl motiverat, enligt ovan fört resonemang, är det rimligt att 
reflektera över huruvida observationerna bidrar till att fånga människors 
livsvärld. Det ska då göras utöver det som redan diskuterats beträffande 
den livsvärldsteoretiska ansatsen. Förhållandet kan beskrivas som att jag, 
utifrån min forskarvärld, erfar vårdares livsvärld genom det som är möj-
ligt att observera. Närmare bestämt kan jag förstå hur vårdarna ”lever” 
bedömningen genom det verbala språket, kroppsspråket, handlingarna 
osv. Det är därigenom som jag ges tillträde till deras livsvärld och det är 
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således hur deras erfarenheter kommer till uttryck, som dokumenterats i 
fältsamtal och fältanteckningar. Fältarbetet har inte bara beaktat vårdar-
nas livsvärld i sitt rätta sammanhang, livsvärlden har i denna forskning 
även respekterats på sina egna villkor (van Manen, 1994). Att beskriva 
konkreta och naturliga situationer innebär med andra ord, att jag har kun-
nat beskriva vårdarnas livsvärld genom deras erfarenheter av bedömning 
och det som medpresenteras.  

Det bör betonas att det kollegiala samspelet var en innebörd som inte 
fanns med i berättelserna men var framträdande under huvudstudien både 
i fältsamtal och fältanteckningar. På motsvarande sätt framkom flera nya 
nyanser i innebörden av vårdarnas anpassning. Det är rimligt att anta att 
vårdarna under förstudiens intervjuer inte inkluderade kollegan i berättel-
serna, därför att det lilla vårdteamet är en självklarhet i vårdarnas livs-
värld och därför inte explicit behöver omnämnas. På samma sätt kan det 
inom den prehospitala akutsjukvården vara naturligt att bygga upp sitt 
vårdrum. 

Trots den ömsesidighet och närhet som kännetecknade relationen mel-
lan mig och vårdarna var det aldrig avsikten, eller överhuvudtaget önsk-
värt, att jag skulle bli ”en av dem”. Under den observationstid som det 
här rörde sig om, var det heller inte någon risk för att jag skulle ”go na-
tive”, dvs. tappa forskarrollen och därmed distansen till uppgiften (Pil-
hammar Andersson, 1996). Fältarbetet innebar att jag samlade data i am-
bulanssjukvård under en jämförelsevis kort period fram för allt i relation 
till antroposofiska studier163.  

Efter dessa reflektioner om forskningens giltighet beträffande datain-
samling respektive analysarbete riktas den kritiska granskningen i nästa 
stycke mot mera praktiska överväganden, och handlar om själva genom-
förandet, bl.a. beträffande urval av informanter. 

Reflektion över fältforskningens genomförande 
Valet av informanter bör diskuteras, dvs. hur jag fick tillgång till vårdarna 
och hur urvalet av dem gick till. Det har påtalats i metodkapitlet att det 
fanns enkla kriterier som var vägledande i detta hänseende. Vårdarnas in-
tresse och villighet att överhuvudtaget deltaga, var avgörande i urvalet. 
Således innebar urvalsförfarandet att det krävdes kännedom om vårdarna, 
pga. detta blev jag beroende av vårdarnas närmaste chefer. Ambulansche-
ferna blev därmed ”gatekeepers” (Pilhammar Andersson, 1996) och vik-
tiga personer vid starten av mitt fältarbete. De både hjälpte mig in på am-
bulansstationerna och introducerade mig för informanterna. Följaktligen 
kan det diskuteras, huruvida detta förhållande ledde till, att informanterna 
kunde vara i en beroendeställning till sina chefer. Emellertid bör det note-
ras att i rollerna som personal och chef är de alltid i olika hänseenden be-

––––––––– 
163 Inom antroposofisk forskning förekommer studier som omfattar allt från ett halvt år och till och 

flera år. 
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roende av varandra. Därför är det inte rimligt att anta, att de berörda vår-
darna påverkades i sitt ställningstagande att deltaga respektive avstå, be-
roende på att det var chefen som gjorde förfrågan. Dessutom fanns det 
vid båda studiernas urval fler vårdare som var presumtiva informanter än 
det antal som var realistiskt för forskningens genomförande, vilket bety-
der att cheferna inte behövde hamna i problematiska situationer om nå-
gon vårdare var tveksam. Det är emellertid troligt, att urvalet av infor-
manter till fältarbetet och de deltagande observationerna krävde stor ef-
tertanke.  

Att forska inom ambulanssjukvård innebär att forska inom ett praktiskt 
präglat vårdområde. Det motiverar användningen av vardagsvärlds-
begreppet (Schütz, 1997) då jag beskriver genomförandet av fältforskning 
på fenomenologisk grund. Dessutom kräver detta ställningstagande ett 
förtydligande för att inte skapa missförstånd. Det krävs en förklaring av 
att avsikten inte är att reducera livsvärlden, vilket inte låter sig göras. 
Ingen livsvärldsforskare är intresserad av människans totala livsvärld 
utan forskningssyftet anger alltid riktningen. Om man har livsvärlden 
som grund för sin forskning kan t.ex. vardagsvärlden fokuseras. Att ändå 
använda vardagsvärlds-begreppet understryker att det är vårdarnas vardag 
inom ambulanssjukvård som är i fokus i forskningen och t.ex. inte deras 
privata värld. Jag menar, att med förvissning om att inte livsvärlden kan 
delas upp, så kan vardagsvärlds-begreppet användas för att hjälpa läsaren 
att förstå min forskning. Det kan ses som ett sätt att konkretisera forsk-
ningsresultatet, dvs. att göra läsningen mindre abstrakt, som hjälp för de 
läsare som inte vanligtvis använder vetenskapliga texter. Läsaren ska 
kunna känna igen sig i texten. Vidare vill jag se det som en anpassning 
till en kontext som kännetecknas av praktiska och påtagliga handlingar. 
Det kan betraktas som en ansträngning för att minska klyftan mellan ve-
tenskap och empiri. 

Att vårdarnas vardagsvärld valdes som grund i den här forskningen har 
resulterat i att även patienter på ett inaktivt sätt har blivit delaktiga, när-
mare bestämt i fältarbetets datainsamling. Genomförandet har dock kän-
netecknats av total hänsyn till patientens vård och omhändertagande, så 
att patient eller närstående inte i något hänseende blivit lidande. Utgångs-
läget var att patient och eventuell närstående skulle ge sitt medgivande till 
att jag åkte med i ambulansen, om detta bara var möjligt att inhämta. Inte 
vid något tillfälle ifrågasattes min närvaro av patient eller närstående, och 
informationsbladet som var avsett att tydliggöra den muntliga informat-
ionen behövde inte användas. Vid ett tillfälle visade emellertid persona-
len på ett serviceboende tecken på förvåning över mitt deltagande i ambu-
lansen. Deras frågande ansiktsuttryck föranledde att jag specifikt berät-
tade om forskningen och tillkännagav mitt syfte för de två bland persona-
len som var berörda av den aktuella vårdsituationen. 

Det visade sig således, att jag som forskare i autentisk ambulanssjuk-
vård genomgående fick ett positivt mottagande av patienter och deras 
närstående. De som kunde ta del av informationen bemötte mig med in-
tresse och ibland med viss förvåning över att det pågick forskning inom 
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ambulanssjukvård. Jag förstår deras reaktion som att de inte hade förvän-
tat sig att möta en forskare i en sådan situation. Dessutom upplevde jag 
det som att de närstående tyckte det var skönt att prata med någon om vad 
som hade hänt. Patienter kan i denna situation av beroende inte förväntas 
göra genomtänkta och kritiska överväganden. Detta kan i sin tur innebära 
ett risktagande för att patienter blir utnyttjade, vilket ytterligare motiverar 
den fenomenologiska forskningsansatsen med ett öppet förhållningssätt. I 
föreliggande forskning innebar det att relationen till patienten och de när-
stående alltid kom i första hand. Följaktligen var jag som ”medåkande” 
forskare alltid beredd på att ta mig tillbaka till ambulansstationen med 
taxi eller på annat sätt, om de närstående hade haft behov av alla ”passa-
gerarplatser” i ambulansen. 

De speciella förutsättningar som finns inom ambulanssjukvård satte för 
övrigt sin prägel på forskningens genomförandet inom en rad olika områ-
den, även på ett hindrande sätt. Trots detta menar Bengtsson (1999), som 
skriver om hur man får tillgång till andras livsvärld, ”torde naturliga sam-
tal i ej arrangerade miljöer vara att föredra” (s 37). Fältsamtalen som ge-
nomfördes i direkt anslutning till ambulansuppdragen, bar tydliga spår av 
omständigheterna i praxis. Vissa ambulansuppdrag utgjorde ett alltför 
knapphändigt underlag eller inget underlag alls för datainsamling. Å 
andra sidan kunde flera engagerade fältsamtal avlösa varandra under ett 
nattpass, utan att något kom emellan och avbröt samtalen. Forskningssi-
tuationen kan vid dessa tillfällen karaktäriseras som öppna diskussioner 
utan ett förutbestämt slut (Meerabeau, 1992). Det enda möjliga och därför 
adekvata tillvägagångssättet för de rådande forskningsvillkoren var total 
flexibilitet till den aktuella vårdkontexten. Jag fick helt enkelt finna mig i 
vad som erbjöds och kunde i alla fall inte arrangera eller förutbestämma 
datainsamlingen i något hänseende. Ibland ledde dessa villkor till att en 
lång väntan på uppdrag var det som var det mest påfrestande. 

Däremot gavs det möjlighet till att utnyttja väntetiden till både forsk-
ningsarbete och vila. Det var en förutsättning då jag i likhet med vårdarna 
hade långa arbetsdagar, 12-24 timmar. Dokumentationen anses vara vik-
tig för att forskaren inte ska riskera att väsentliga data glöms bort (Taylor 
& Bogdan, 1984). Till mitt förfogande fanns ett enskilt rum där jag under 
pågående fältarbete bl.a. kunde använda tiden till att arbeta med den pre-
liminära analysen. Jag bearbetade fältanteckningarna och gjorde skriftliga 
reflektioner över den aktuella datainsamlingen. Avskildheten fyllde även 
ett viktigt behov av att få avbrott i och distans till den koncentration som 
kännetecknade forskningen under ambulansuppdragen.  

Huvudstudien innebar vidare, att jag successivt byggde upp min för-
måga att observera, föra fältanteckningar och banda fältsamtalen. Jag 
hade en struktur som jag utgick ifrån, nämligen kluster som framkom i 
förstudiens innebörder, och som därmed angav en viss riktning i datain-
samlingen. Det var en första ”bedömningsstruktur”. Ändå upplevde jag 
svårigheter med vad som borde/kunde ingå och därför skulle dokumente-
ras i fältsamtalen eller fältanteckningar. Ett sådant exempel är ”Vårdande 
relation”, ett begrepp som kan anses inrymma det mesta i vårdandet. En 
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konsekvens av ”bedömningsstrukturens” öppna karaktär, vilket även är 
metodens styrka, var att jag i början av fältarbetet dokumenterade i stort 
sett allt som förekom i vårdandet, dvs. hur bedömningen kom till uttryck i 
vårdandet. Efter hand som fältarbetet pågick ökade min kunskap om och 
insikt i hur fenomenet visade sig. I slutet på fältarbetet kännetecknades 
datainsamlingen av att både fältsamtalen och fältanteckningar kunde ge-
nomföras med större säkerhet från min sida. 

Dessutom fanns det praktiska och tekniska problem i början på fältar-
betet. Jag var bekymrad för hur det skulle gå att vara med i vårdsituation-
erna och samtidigt dokumentera en mobil vårdverksamhet. I början av 
observationerna förde jag anteckningarna i fyra kolumner utgående från 
den givna strukturen. Det visade sig dock vara ett alltför tidsödande till-
vägagångssätt, vilket föranledde att jag ändrade strategi och började föra 
fältanteckningar i en sammanhängande text och med mycket förkortning-
ar. Under studiens gång utvecklades en färdighet att skriva koncentrerat, 
och anteckningarna blev mer och mer innehållsrika med avseende på 
forskningsfrågorna. Största problemet förorsakades av att samtalen skulle 
bandas, och att det samtidigt var dåliga upptagningsförhållanden i ambu-
lansen, främst pga. motor- och trafikljud. Detta betydde att det krävdes en 
bandspelare med extremt god upptagningskapacitet samtidigt som den 
skulle var så liten som möjligt. Redan efter fältarbetets två första dagar 
förkastades den första bandspelaren och en mera avancerad inköptes. 

Forskningsresultatets tillförlitlighet och möjliga 
generalisering 
I föreliggande forskning har samtliga informanter deltagit i forskningen 
på ett till synes seriöst sätt och med sina utsagor ansträngt sig för att be-
lysa sin livsvärld. Mitt ansvar beträffande detta, har varit att så tydligt 
som möjligt förklara syftet med forskningen, samt därtill tillförsäkra ett 
konfidentiellt förfarande med vårdarnas utsagor. Det har aldrig varit nå-
got tvivel om dessa villkor. Relationen mellan vårdarna och mig har sna-
rare präglats av ett ömsesidigt förtroende, där vårdarna hade en positiv 
inställning till forskningens genomförande. Under datainsamlingen var 
det ytterst centralt att de skulle känna sig trygga i rollen som informanter.  

Sammantaget har valet av en beskrivande forskningsansats inneburit 
att jag samtidigt valt bort en möjlig substansrikedom, som hade kunnat ge 
förklaringar till bedömning i ambulanssjukvård. Istället har den fenome-
nologiska forskningsansatsen på livsvärldsteoretisk grund tillämpats, med 
en strävan att nå fram till en generell strukturbeskrivning för bedömning-
en, som samtidigt kännetecknats av att vara kontextuell och datanära. 
Följaktligen har innebördsbeskrivningarna blivit säkrade och bekräftade 
av informanternas utsagor, samtidigt som den grundläggande strukturen 
implicit inbegriper en form av generaliserbarhet och sanningsanspråk. 

Generaliserbarheten innebär i denna forskning att det är rimligt att anta 
att den generella strukturen för ambulanssjukvårdens bedömning kan sä-
gas vara allmänt gällande för vårdande bedömning inom svensk ambu-
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lanssjukvård. Den livsvärldsteoretiska forskningsansatsen innebär emel-
lertid inte att forskningen utgör ett sökande efter ”det rätta svaret”, eller 
att resultatet är giltigt i meningen ”sant”. Med utgångspunkt i den erfa-
rande och unika människans perspektiv, i det här fallet vårdarna inom 
ambulanssjukvård, är däremot resultatet ett klargörande av mening. Det 
betyder att resultatet kan bli mer eller mindre meningsfullt istället för mer 
eller mindre sant. Sanningen innebär med denna ansats att fokus i forsk-
ningen är hur fenomenet visar sig, dvs. det sätt på vilket bedömning i 
ambulanssjukvård erfars av dessa informanter, och inte som bedömning-
en ”egentligen” är. Sanningsanspråket ska förstås som att bedömning i 
ambulanssjukvård har en generell struktur som är sann för fenomenet i 
den aktuella situationen. 

Reflektioner över resultatet 
Forskningens resultat synliggör hur uppgifterna från SOS-centralen på-
verkar vårdarna och hur de påbörjar bedömningen av patienten före det 
personliga mötet och före mötet med den individuella patienten. Följakt-
ligen kan föreliggande resultat förstås som att vårdarna börjar vårda pati-
enten innan de kommit fram. Huvudresultatet utgörs av det faktum att 
vårdarna i ambulanssjukvårdens bedömning är förberedda på att vara 
oförberedda, vilket innebär att de bygger upp en slags beredskap för det 
kommande uppdraget på i huvudsak två olika sätt164, vilka kan upplevas 
samtidigt. 

Det är troligt att anta att individuella vårdare har mer av någon av håll-
ningarna, dvs. strävan till att vara instyrd på en specifik uppgift, alterna-
tivt att vara öppen för något nytt. Oberoende av vilken strävan som är 
mest tydlig kan öppenheten bejakas. Jag föreslår därför en öppen hållning 
som förbereder vårdaren på att klara av att vara oförberedd på det okända 
och oväntade. Samtidigt kan det behövas ett hjälpmedel i bedömningen i 
form av behandlingsanvisningar. Sådana anvisningar är bra för att väg-
leda vårdaren, speciellt i stressade vårdsituationer, men det finns också 
risk för att hjälpmedlet blir allt för styrande, så att patientens berättelse 
inte tillvaratas och därmed patientens delaktighet i bedömningen förhind-
ras. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara så. Sålunda menar jag att 
vårdvetenskapen ger insikt i att även i de mest akuta bedömnings- och 
vårdsituationerna kan patientperspektivet vara rådande och en samman-
satt kunskapsmassa utnyttjas. Poängen med öppenheten är att vårdarna tar 
emot den individuella patienten och undviker därmed det som rutiner och 
generella bedömningsmallar kan missa.  
––––––––– 
164 Beträffande dessa två sätt/hållningar som framkommer i det empiriska forskningsresultatet kan jag 

inte diskutera hur vanligt var och en är med stöd i min forskning, en sådan kvantifiering ligger ut-
anför syftet för fenomenologisk forskningsansats på livsvärldsteoretisk grund. Men med stöd i tidi-
gare forskning (Goldman, 1990; Benner, 2000; Benner, 2001; Malterud, 2001) är det rimligt att 
anta, att de mindre erfarna vårdarna har större behov av att förutbestämma det som är möjligt att 
förutbestämma. 
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Föreliggande forskningsresultat understryker att bedömningen av pati-
enter är centralt i vårdandet och att vårdandet hör ihop med bedömning-
en. Forskningen har förstärkt detta samband mellan vård och bedömning i 
ambulanssjukvård. Sambandet kan uttryckas, med stöd i denna avhand-
ling, som att det inte finns någon vård utan bedömning, och det finns ing-
en bedömning utan vård. Därför anser jag att föreliggande resultat kan 
bidra till utveckling av ett patientperspektiv i samband med bedömning 
inom ambulanssjukvård. Det möjliggörs genom att bejaka vårdveten-
skapens potential att ta ansvar för patienten med utgångspunkt i hälsa och 
välbefinnande samt ett lindrat lidande. Detta ansvar kan innebära att vår-
darna behöver mer medicinsk kunskap därför att de måste bedöma patien-
ter med så varierande vårdbehov, men att de behöver mindre medicinsk 
hållning – vårdvetenskapen behöver komma in. Den medicinska kun-
skapen ska vila i vårdvetenskapen, dvs. tillämpas i ett vårdvetenskapligt 
patientperspektiv. 

Att införa ett vårdvetenskapligt perspektiv i ett medicinskt dominerat 
vårdområde innebär att vårdandet likaväl som den medicinska behand-
lingen kan utvecklas. Därför bör det tydligt uttryckas, att ett vårdveten-
skapligt patientperspektiv aldrig kan vara ett ställningstagande för eller 
emot medicinsk vetenskap och medicinska kunskaper. För patienten finns 
det bara en bedömning och en vård och en behandlig och ett omhänderta-
gande. Den vårdande bedömningen inom ambulanssjukvård vilar därför 
på en mångvetenskaplig kunskap. Det yttersta målet är, att om möjligt i 
gemenskap med patienten lindra ett lidande, ge behandling samt genom 
en vårdande hållning stimulera patienten till positiva hälsoprocesser. En 
mångvetenskaplig kunskap i ambulanssjukvård möjliggör att vårdåtgär-
derna utförs med en sådan vårdande hållning och att både vårdvetenskap-
liga och medicinska kunskaper värdesätts och utnyttjas. Jag vill hävda att 
vårdåtgärder där olika kunskaper kombineras ger dubbel källa till kraft 
och mening i vårdandet, vilket förhoppningsvis i vid mening förbättrar 
patientens prognos. 

Forskningsresultatet visar emellertid i överensstämmande med tidigare 
forskning; att ambulanssjukvårdens bedömning är präglad av ett generali-
serings- och standardiseringsbehov, vilket genomsyrar vårdandet på en 
rad olika sätt, bl.a. märks generaliseringen tydligt genom de medicinska 
begreppen som kännetecknar vårdarnas kommunikation. Att generali-
seringen blir ett problem för vårdandet framkommer både i kommunikat-
ion med SOS-centralen och i samtal vårdarna emellan. Det har visat sig 
att det är de medicinska begreppen som är begränsande, t.ex. behand-
lingsdiagnoserna165, vilka ligger till grund för behandlingsanvisningarna. 
Diagnoser kan ses som en teknifiering som inte alltid stämmer med män-
niskors mångfasetterade uttryckssätt (Polkinghorne, 2004). Förklaringen 
kan alltså vara att diagnoser är ett alltför onyanserat instrument, med 

––––––––– 
165 Exempel på behandlingsdiagnoser är ”akut astma”, ”stroke” och ”anafylaktisk reaktion” (Västra 

Götalandsregionen Ambulanssjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus, 2004). 
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andra ord finns det en strävan att med diagnosbegreppet ingruppera män-
niskor under samma kriterier, vilket enligt detta forskningsresultat visat 
sig bli problematiskt. Ett exempel från empirin, gällande en patient som 
hämtades från vårdcentralen och hade ospecifika bröstsmärtor, kan klar-
göra vad som kan hända. Vårdaren ställde upprepade frågor och ville 
egentligen smärtlindra patienten, som uppvisade stort lidande och exi-
stentiell kamp. Dessvärre uttryckte aldrig patienten att det gjorde ont i 
bröstet, eller något liknande som kunde härledas till smärta. I behand-
lingsanvisningarna fanns inget belägg för att ge smärtlindring till en pati-
ent med så oklara besvär/symtom och därför kunde inte vårdaren hjälpa 
patienten. Med en mera öppen hållning till hur patienter kan uttrycka 
smärta kan smärtlindring även möjliggöras i sådana svåra vårdsituationer. 

Empirin visar alltså att om patienter inte har tillräckligt säkra och på-
visbara tecken, t.ex. på hjärtinfarkt, så kan den standardiserade bedöm-
ningen leda till att patienten inte ges lika stor uppmärksamhet och heller 
inte erbjuds smärtlindring. Ytterligare en bakgrund till problemet är att 
ambulanssjukvården så att säga ”bestäms” från larmcentralen med hjälp 
av utlarmningskriterier, vilka också grundas i akutmedicinska rutiner. Fö-
religgande forskning synliggör således, i likhet med Farand (1995), att en 
symtombild kan bli begränsande i bedömningen, därför att professionella 
vårdare brukar använda flera symtombilder samtidigt. Det kan även sägas 
att ambulanssjukvård regleras med medicinska ramar, vilket stämmer 
överens med tidigare forskning, som påvisat att akutmottagningens om-
vårdnad utförs utifrån medicinska prioriteringssystem (Nyström, 2003). 
Dessutom har Bruce och Suserud (2003) påvisat att användningen av dia-
gnosbegreppet försvårar överbryggningen mellan ambulansens vårdare 
och vårdarna på akutmottagningen. Denna tidigare forskning understry-
ker resultatet av föreliggande forskning, beträffande att generella och 
medicinska kriterier som syftar till att underlätta för vårdarna istället ris-
kerar att försvåra deras bedömning. Detta måste ses som en möjlig förkla-
ring till de bedömningssituationer då det naturliga vårdandet, både vård-
vetenskapligt och medicinskt grundat, saknar ett patientperspektiv och till 
att situationen vanligtvis inte ens uppmärksammas som ett problem. En 
annan anledning till det dominerande behovet av att genom rutiner skapa 
kontroll inom ambulanssjukvård kan vara den föränderlighet som vår-
dandet karaktäriseras av, och som också tydliggörs i den här forskningens 
resultat.  

Med stöd i föreliggande forskning menar jag att patientperspektivet är 
en nödvändighet för att vårdarna ska kunna hjälpa. I forskningens empi-
riska resultat framkommer patientperspektivet genom vårdarnas utsatthet. 
I bedömningen är vårdarna beroende av att kunna ta del av patientens li-
dandeberättelse, vilket understryker vikten av att patienten blir delaktig i 
vårdandet. Mitt resultat visar att vårdarna i en naturligt vårdande hållning 
ser det som ytterst betydelsefullt att lyssna på patientens och närståendes 
berättelser i syfte att hjälpa i en svår livssituation. Detta tillskrivs en stor 
dignitet i vårdandet, vilket överensstämmer med vad Mellby (2002) 
kommit fram till. Jag menar att den här forskningen visar, att behand-
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lingsanvisningarnas strävar efter att etikettera patienterna, men att vår-
darna genom en implicit vårdvetenskaplig hållning ändå kan lyckas fånga 
in den individuella variationen. En vårdande hållning framkommer i hur 
vårdarna omsorgsfullt och försiktigt söker kontakt i vårdmötet och i be-
dömningen. Forskningsresultat kan i detta hänseende sägas besvara Hey-
mans (1993) appell om att efterfråga patientens kunskaper. Dock måste 
den patientfokuserade hållningen vara reflekterad för att fungera optimalt. 
Lika självklart som att den medicinskt behandlande kunskapen vilar i ve-
tenskap måste den vårdande kunskapen göra det. 

Mot bakgrund av forskningsresultatet argumenterar jag för att enbart 
standardiserade bedömningsrutiner utgör alltför okänsliga instrument för 
att ensamma kunna utgöra underlag i bedömningen av den individuella 
patienten. Vårdarna måste dessutom kunna ställa utforskande frågor utö-
ver det som kriterierna vägleder till, och för att kunna ställa utforskande 
frågor krävs omfattande erfarenheter – erfarenheter av mångvetenskaplig 
karaktär. Det betyder att vårdarnas möjligheter till en öppen hållning i 
bedömningen avgörs av deras kunskaper, vilka inger trygghet i vårdandet 
och skapar möjligheter till att upprätthålla en nyfikenhet på något nytt166 
som de inte varit med om tidigare. 

Emellertid finner jag det viktigt att poängtera att en öppen hållning inte 
är liktydig med en ostrukturerad bedömning av patienten. Med ett pati-
entperspektiv som har livsvärlden som grund är det den individuella pati-
enten som utgör strukturen. I det empiriska forskningsresultatet visade 
det sig att patienter med bröstsmärtor var ett exempel där det krävs 
mycket nyfikenhet och klargörande frågor. Andra sådana svåra bedöm-
ningar167 är vårdsituationer där patienten inte förefaller ha några besvär 
överhuvudtaget. Det kan innebära att vårdarna inte finner några som helst 
tecken på att patienten har ett vårdbehov, eller med andra ord, de kan inte 
förstå patientens besvär. I dessa bedömningssituationer finns vanligtvis 
inga yttre kännetecken på skada och dilemmat kan ytterligare försvåras 
om patienten inte kan förklara sig och bidra i bedömningen. Sådana situ-
ationer kan fresta vårdaren till att rationalisera bort en individuell bedöm-
ning, för att bedömningen i ambulanssjukvård upplevs svår och kanske 
till och med som onödig. I detta avseende bör ambulanssjukvårdens be-
dömningsdilemman också belysas mot bakgrund av att i närmare hälften 
av antalet 112-samtal (Wahlberg & Wredling, 1999) har någon annan än 
patienten ringt till larmcentralen. Det understryker vidden av utmaningen 
att kunna genomföra ett individuellt omhändertagande då patienten dess-
sutom har otydliga vårdbehov. I allra värsta fall kan det finnas risk för att 
ambulanssjukvårdens vårdare blir inaktiva i bedömningen. Det kan bli de 
närstående som avgör vårdbehovet istället för vårdaren och patienten, 
––––––––– 
166 En förutsättning för att vårdarens kunskaper ska kunna tas till vara, är att den medicinskt ansvariga 

läkaren tydligt formulerar under vilka omständigheter avsteg får göras från behandlingsanvisning-
arna, och hur detta i så fall ska dokumenteras. 

167 Se vidare” Vårdande bedömning i ambulanssjukvård – en generell struktur” och ”Vårdarnas ut-
satthet.” 
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även i situationer då patientens röst kunde ha hörts. En rationalisering i 
vårdandet som innebär att bedömningen inte individualiseras är dock inte 
möjlig ur ett patientperspektiv.  

Även inom den medicinska vetenskapen påtalas problematiken med 
ospecifika och oklara bedömningar, t.ex. beträffande diagnostisering av 
patienter med hjärtinfarktliknande symtom (Ruston, Clayton & Calnan, 
1998). Forskarna menar att patienter med hjärtinfarkt beskriver en rad 
olika symtom och besvär som dessutom varierar från individ till individ. 
Endast 24 procent av dessa patienter uppvisar klassiska symtom som 
omedelbart bekräftar en hjärtinfarktdiagnos (Thuresson, Berglin, Lindahl, 
Svensson, Zedigh & Herlitz, 2005). Thuresson et al. menar att störst be-
tydelse för att möjliggöra ett omhändertagande av dessa patienter, är att 
de över huvudtaget uppfattar sin situation som en ”tänkbar hjärtinfarkt”, 
så att de kan besluta sig för att ringa 112. Följaktligen är det intressant att 
notera att ny medicinsk forskning närmar sig ett vårdventenskapligt pati-
entperspektiv. Jag tar det som ett tecken på att det bland medicinskt inrik-
tade forskare kan finnas stöd för mitt forskningsresultat som påvisar dia-
gnosbegreppets begränsningar, eller med andra ord behandlingsanvis-
ningar som huvudsakligen grundas i behandlingsdiagnoser. Vidare väcker 
detta förhoppningar om att det framgent kan skapas en samsyn på patien-
ten inom ambulanssjukvård som en integrerad och unik helhet. Jag menar 
att det understryker att vårdarnas kunskaper, vårdvetenskapliga, medi-
cinska och andra kunskaper, utgör en sammansatt kunskapsmassa som 
harmonierar med hänseende på att patienter uppfattas som subjekt.  

Genom att förbereda sig på uppdraget, med ett öppet patientperspektiv, 
tar vårdaren i den naturligt vårdande hållningen sitt etiska vårdansvar. 
Med utgångspunkt i ett sådant vårdvetenskapligt perspektiv framtonar, i 
föreliggande forskningsresultat, vad som är betydelsefullt i ambulans-
sjukvårdens vårdande bedömning. Dels menar jag i motsats till Socialsty-
relsen (Socialstyrelsen, 2001), att ambulanssjukvård inte enbart kan be-
traktas som ett medicinskt omhändertagande som utförs utanför sjukhus. 
Dels vill jag hävda, att en vårdande bedömning med ett livsvärldsteore-
tiskt patientperspektiv måste beakta människan som en integrerad helhet, 
vilket innebär att, i överensstämmelse med Semonin Holleran (1996), inte 
enbart fokusera på den aktuella händelsen. Med ett livsvärldsperspektiv 
blir det naturligt att bedömningen görs med utgångspunkt i patientens 
livsvärld, där tidigare upplevelser, tidigare vård och behandling och livs-
världsammanhanget utgör ”nyckeln” för att kunna identifiera patientens 
aktuella vårdbehov.  

Den här forskningens betydelse understryks av tidigare forskning, som 
hävdar att kompetens varierar beroende på kontext (Rolf, 1995; Bengts-
son, 1998; Molander, 1998; Polanyi, 1998; Ellström, 2000) och att vår-
dandets sammanhang därigenom ger upphov till specifika vårdsituationer, 
vilket Benner et al. benämner ”paradigmfall” (Benner et al., 1999; Ben-
ner, 2000). Ett exempel på paradigmfall är situationer som kräver snabba 
beslut och prioritering (Sbaih, 1998). Följaktligen går det inte att tala om 
en generell kompetens utan snarare om kompetenser som måste relateras 
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till olika specifika vårdmiljöer. Dessutom argumenteras i denna tidigare 
forskning för att kompetens inte är ett statiskt fenomen utan att den i hög 
grad utvecklas och förändras. Johansson (1996) är av samma mening och 
hävdar att det är angeläget att omvärdera och tidsrelatera kompetensbe-
greppet mot bakgrund av de snabba förändringar som sker generellt i 
hälso- och sjukvården. Jag menar att det inom ambulanssjukvård förelig-
ger en sådan förändringssituation, och speciellt aktuell är förändringen 
med avseende på bedömning. 

I pågående politisk debatt, speciellt inom landsting och regioner, dis-
kuteras att bedömning och beslut om adekvat vårdnivå måste tas så tidigt 
som möjligt i den akuta vårdkedjan. Att transportera patienter till vård-
centraler eller till olika vårdinstanser, som traditionellt sett har varit det 
vanligaste målet med ambulanssjukvården, är därmed inte längre en 
självklarhet. Förändringarnas yttersta syften är att undvika onödiga trans-
porter av patienter till sjukhus eller annan slutenvård. Det kan uttryckas 
som att den bedömning av patienter som tidigare helt axlades av akutmot-
tagningarnas vårdare, idag delvis utförs av ambulanssjukvårdens vårdare. 
Det finns även signaler som pekar på att detta ansvar inom ambulans-
sjukvården kommer att bli ännu större (Region Skåne, 2004; Västra Göta-
landsregionen, 2004). Mera korrekt uttryckt består ambulanssjukvårdens 
utmaning i att på hämtplatsen och tillsammans med patienten bedöma 
vilken vårdnivå som är den optimala. Därefter behandlas patienten i 
hemmet eller blir transporterad till den vårdenhet som motsvarar patien-
tens vårdbehov. Dessa aktuella utmaningar, som understryker betydelsen 
av vårdarnas bedömningskunskap i ambulanssjukvård, bör kunna ta stöd i 
föreliggande forskningsresultat, vilket innebär att kunna balansera rutiner 
med den aktuella situationens variationer. 

I denna förändring, ledande till ökat bedömningsansvar inom ambu-
lanssjukvård, krävs det, förutom det kunskapstillskott denna forskning 
erbjuder, även utökade möjligheter till att få beslutsstöd av läkare via 
multimediala kommunikationslösningar. Mitt forskningsresultat synlig-
gör att det beslutstöd som finns tillgängligt är otillfredsställande, eftersom 
vårdarna tidvis erfar en frustration över att inte räcka till i bedömningssi-
tuationerna. Det är inte rimligt att vårdarna inom ambulanssjukvård bär 
en så förhållandevis stor del av ansvaret för strukturomvandlingen inom 
svensk hälso- och sjukvård. Vidare blottar detta faktum den brist på spe-
cialistutbildade läkare som generellt sett finns inom nordisk akutsjukvård 
(Langhelle et al., 2004). För att möjliggöra en akutsjukvård som i ökad 
utsträckning fokuserar det prehospitala omhändertagandet förefaller det 
nödvändigt att påskynda en sådan läkareutbildning. 

Resultatet i denna forskning om ambulanssjukvård ska även ställas i 
relation till tidigare forskning, som påvisar att det finns konkurrerande 
syften beträffande smärtbedömning (Sjöström, 1995; Sjöström, Jakobs-
son & Haljamäe, 2000; Puls-McColl, Holden & Tank Buschmann, 2001; 
Teanby, 2003). Dessa forskare menar att erfarenheter inte automatiskt le-
der till en unik problemlösning. Erfarenheten tycks snarare leda till en 
slags etikettering av patienterna, vilket betecknas som ett sätt att lösa 
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problem ur ett verksamhetsperspektiv och att söka efter generella lös-
ningar. Det förefaller som om även föreliggande forskning belägger, att 
det naturliga vårdandet snarare är funktionellt för verksamhetens all-
männa mål än för att möta den enskilda patientens behov. Sjöström ar-
gumenterar för att ”the staff more often adopt a professional perspective 
and less often a patient perspective” (s 142). Heyman (1993) efterfrågar 
att patientens röst168 ska bli hörd i svensk omvårdnadsforskning. Hon 
menar att om patientens kunskap efterfrågas utmanas den professionellt 
baserade hierarkiska strukturen i vårdorganisationen, där varje yrkes-
grupp har monopol på en viss del av en samlad kunskap. Lyttgens (1994) 
anser att syftet med handlingen förklarar det meningsfulla i det som görs, 
och kallar det för kompetensens intentionalitet. Med ledning av Lyttgens 
förklaring kan kompetensens intentionalitet inom ambulanssjukvård för-
stås som att meningen inte i första hand är grundad i ett patientperspektiv. 
Kan det vara så att det även inom ambulanssjukvård finns ett verksam-
hetsperspektiv som inte nödvändigtvis ser till patientens bästa? I så fall är 
nästa fråga hur verksamhetsperspektivet i ambulanssjukvård ser ut? Det 
är sannolikt att den medicinska prägeln även avspeglar verksamhetens in-
tressen. Är det då överhuvudtaget möjligt att göra patientens röst tydlig 
inom ambulanssjukvård? Är det ett realistiskt mål i en effektiv akutsjuk-
vård att ambulansverksamhetens huvuduppgift är patientens hälsa, t.ex. 
genom att det första personliga mötet i den akuta vårdkedjan är ett möte 
med respekt för patienten?  

Ambulanssjukvård har ett övergripande syfte att bistå människor som 
befinner sig i en nödsituation, även om, som denna forskning påvisar, det 
finns olika uppfattningar om hur en sådan nödsituation ska definieras. 
Det kan uttryckas som att ambulanssjukvård är en exklusiv sjukvård som 
kommer till människor som väntar på hjälp. Mitt forskningsarbete har 
gjort anspråk på att beskriva innebörden av vårdande bedömning i detta 
prehospitala vårdområde, utgående från ett vårdvetenskapligt patientper-
spektiv och en fenomenologisk livsvärldsteoretisk forskningsansats. Med 
ett sådant perspektiv är det den nödställda människans upplevelse av att 
det finns ett behov som är avgörande, dvs. behovet av att ringa larmnum-
ret 112. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv finns det inga onödiga patien-
ter. Det finns annan forskning som ur ett samhällsperspektiv visar på att 
en tredjedel av ambulanssjukvårdens uppdrag betecknas som onödiga 
(Hjälte, Suserud & Karlberg, 2005). Det betyder dock inte att perspekti-
vens uppfattningar är så olika som det först kan verka. Med ett vårdveten-
skapligt perspektiv är det naturligt att hjälpa patienten till optimal vård, 
och undvika onödiga ambulanstransporter till sjukhus. Med ett intresse 
för patientens bästa utför vårdaren bedömningen inom ambulanssjukvård 
och undviker därmed onödiga transporter. Med en vårdande bedömning 
kan vårdarna bedöma och därefter även råda patienten om var hjälpen 
finns förutom inom ambulanssjukvård.  
––––––––– 
168 Ahl, Nyström & Jansson (2005). 
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Jag ser därför ”onödiga” ambulanstransporter som ett övergående pro-
blem som det finns goda föresättningar att finna lösningar på. En sådan 
lösning är att vårdarnas bedömningskunskap inom ambulanssjukvård ut-
vecklas och förstärks och förfinas. En annan lösning, som ett samhällsin-
riktat forskningsperspektiv i första hand bör ta ansvar för, är att presum-
tiva patienter ska veta var man ska söka för att i svåra situationer och un-
der alla dygnets timmar kunna få hälso- och sjukvård. 

Socialstyrelsen har pekat ut vad som är för samhället angelägna forsk-
ningsområden (Socialstyrelsen, 2001), och menar att tillgänglighet, per-
sonalkompetens och vårdkedjor utgör sådana områden inom ambulans-
sjukvården. Jag instämmer i att dessa områden är viktiga för framtida 
ambulanssjukvård, men jag vill understryka att personalkompetensen inte 
enbart kan inringas genom standardiserade utbildningsprogram och mät-
bara vårdkedjor. Att insatstider är synnerligen viktiga aspekter kan med 
ett patientperspektiv aldrig ifrågasättas, t.ex. larmtid till defibrillering vid 
omhändertagande av patienter med hjärtstopp och även larmtid till trom-
bolys, samt larmtid till traumadiagnos vid omhändertagande av patienter 
med trauma. Vad denna forskning vill understryka är att ambulanssjuk-
vårdens effektivitet måste kompletteras med ett patientperspektiv för att 
undvika misstag, som kan härledas till generaliserings- och standardise-
ringsfällan i bedömning av människors vårdbehov.  

Reflektion över de didaktiska idéerna 
Föreliggande resultat visar att det finns en potential i den naturliga håll-
ningen, som kan förstås som att det finns en implicit, vårdvetenskaplig 
kunskap i ambulanssjukvårdens bedömning. För att synliggöra det vård-
vetenskapliga kunnandet krävs det dels att reflektion införs som ett verk-
tyg i läroprocessen, dels att det vårdvetenskapliga patient- och livsvärlds-
perspektivet tydliggörs. Det betyder att lärandet av ambulanssjukvårdens 
vårdande bedömning måste stödjas av en didaktik som tar fasta på dessa 
aspekter. 

Lärande miljöer (Ekebergh, 2004) kan skapas i ambulanssjukvårdens 
vårdpraxis för att erfarenhetskunskapen ska kunna lyftas fram, problema-
tiseras och tillägnas studenterna. Först då kan den kritiskt analyseras mot 
vårdvetenskap i teori och praxis. Att studenter tillsammans med erfarna 
handledare har didaktiska reflektioner i direkt anslutning till olika ambu-
lansuppdrag, är ett sätt att skapa sådana lärande miljöer. Genom didakti-
ken förbereds studenter för ett vårdarbete som kan förstås som ett liv med 
och bland människor, för att i olika nödsituationer kunna möta männi-
skors lidande, som bl.a. kan uttryckas i form av smärta och ångest. Vår-
dande bedömning av patienter inom ambulanssjukvård innebär således ett 
vårdande som måste läras i gemenskap med handledare och patienter. 

Angreppssättet i didaktiken måste vara på patientperspektivets villkor 
trots att både vårdvetenskap och medicinsk kunskap understödjer vårdan-
det. Det är dock viktigt att handledaren inte betonar det ena perspektivet 
på bekostnad av det andra, utan på ett skickligt pedagogiskt sätt visar att 
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båda är lika viktiga. Ambulanssjukvårdens didaktik vill således inbjuda 
till en lärande gemenskap där handledarens hållning förmedlar att pati-
entperspektivet både utgör struktur och innehåll (Claesson, 2004).  

Didaktiken169 i ambulanssjukvård stödjer en läroprocess, vars yttersta 
mål är att den lärande ska kunna vara förberedd på att vara oförberedd, 
och då avses en öppenhet för patientens unikhet och behov av ambulans-
sjukvård. En didaktisk balansgång kan möjliggöra att studenten bygger 
upp en förmåga till ett snabbt och handlingsinriktat agerande, dvs. att 
med vårdvetenskaplig hållning kunna ge medicinsk hjälp när patienten 
t.ex. lider av ett livshotande tillstånd. Dessutom innebär didaktiken att 
förutsättningar samtidigt kan skapas för en förmåga att eftertänksamt 
möta patientens lidande.  

Att lära sig vara i dialog med patienten och skapa förutsättningar för att 
patienten kan påverka sin situation är en väsentlig del av ambulanssjuk-
vårdens didkatik. Den lärande ska tränas till en vårdande hållning, som 
bejakar patientens delaktighet och samtidigt tar avstånd från ett slentri-
anmässigt och oreflekterat förhållningssätt i ambulanssjukvårdens be-
dömning. I det pedagogiska samtalet är det därför angeläget att fokusera 
på maktförhållandet mellan vårdare och patient och medvetenadegöra 
studenten om hur maktutövning kan komma till uttryck och vilka konse-
kvenser ett sådant utövande kan få (Pilhammar Andersson et al., 2003). 
Den didaktiska hållningen, att motverka vårdarens missbruk av patientens 
förtroende i bedömningen, blir ett tydliggörande av patientperspektivet 
inom ambulanssjukvård. 

Vårdteamet utgörs vanligtvis av två vårdare utlämnade till sig själva 
och varandra, vilket innebär ett autonomt vårdande med ett omfattande 
egenansvar. I vårdandet ingår generellt sett att professionella vårdare ax-
lar ett vårdansvar. Inom ambulanssjukvård ges vårdarnas egenansvar av-
seende bedömningen en säregen innebörd. Centralt för lärandet är således 
att förberedas för att vårdandet inom ambulanssjukvård innebär en an-
svarsfull bedömning av patienters behov, dvs. ställningstagande till pati-
enters tillstånd oberoende av medicinsk karaktär, oberoende av ålder och 
oberoende av sammanhang. 

Att förstå patienten som en förutsättning för bedömningen  
Att förstå patienten och den uppkomna situationen är det yttersta målet 
med ambulanssjukvårdens didaktik. Vårdande bedömning inom ambu-
lanssjukvård bedrivs i varierande miljöer varhelst patienten befinner sig 
och ingen vårdsituation får vara främmande för ambulanssjukvårdens 
vårdare (Suserud, 2003). Att etablera en förståelse är därmed primärt för 
att kunna hjälpa patienten. Det empiriska forskningsresultatet visar att 
vårdarna med en naturligt vårdande hållning implicit tillämpar ett pati-
entperspektiv för att lyckas i den vårdande bedömningen. En vårdare be-
––––––––– 
169 Jmf. ”Förbereddhetens didaktik” (Friberg, 2001). 
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skriver hur intresset för patientens livsvärld kom till uttryck på följande 
sätt: 

… det är ju många gånger betryggande att försöka känna sig för 
om vad de har gjort i livet, vad de har sysslat med och vad de har 
för intressen, försöka få igång en dialog är väldigt viktigt, tycker 
jag. Om det går, om det liksom är en sådan patient så att man kan 
få en dialog. Att de upplever det som… ja, jag ska inte säga roligt 
men trevligt att åka med oss ... (5). 

Den professionella vårdaren i det aktuella exemplet ovan ger uttryck för 
ett livsvärldsperspektiv och ett vårdvetenskapligt perspektiv, dvs. ett ut-
tryck för ett äkta intresse för att lyssna på patientens livsberättelse. Citatet 
belyser följaktligen vårdarens erfarenhet av att bygga upp en vårdande re-
lation med patienten och i dialogen bejaka patientens livsvärld. Livs-
världsperspektiv innebär att, så gott det går, se, beskriva och analysera 
världen, så som den erfars av patienten. I berättelsen tar vårdaren del av 
patientens levda värld i form av patientens intressen, erfarenheter och 
handlingar. Det är då patientens upplevelse av situationen fokuseras i 
vårdandet och patientperspektivet är ett outtalat etiskt krav från patienten 
som är riktat mot vårdaren.  

Frågan är bara hur det är möjligt att förstå den andres livsvärld eller, 
med andra ord, vad menas när med att ”vårdaren förstår patienten”? Är 
det att ta del av patientens vardagsvärld så som den exemplifieras i pati-
entens berättelser eller är det något mer? När vårdaren tror sig förstå pati-
enten, är det då ett igenkännande av sin egen livsvärld? Gadamer (1989) 
menar att om vi ska kunna förstå måste vi ha förstått, vilket ska uppfattas 
som att vi förstår vår omvärld i skenet av tidigare erfarenheter, dvs. ge-
nom vår förförståelse. Samtidigt som vårdaren måste vara medveten om 
sin förförståelse måste förförståelsen paradoxalt nog kontrolleras, för att 
den individuella patienten ska kunna förstås i den unika situationen.  

Föreliggande forskningsresultat understryker, att erfarna vårdare upp-
lever vårdande bedömning inom ambulanssjukvård som att med olika 
strategier vara förberedda på att vara oförberedda. De strävar efter en öp-
penhet för det unika samtidigt som de bär på ett behov av att skapa lugn 
och varaktighet i en prehospital vårdmiljö, full av variation och föränder-
lighet. Den sammansatta upplevelsen är både dynamisk och känslolad-
dad. Att lyckas behålla en öppen hållning i ambulanssjukvårdens bedöm-
ning kan ses som att på ett medvetet sätt kontrollera sin medicinska för-
förståelse och möta och den individuella patienten. 

Att vara i dialog med patienten är centralt för att bygga upp förståelsen 
och samtidigt kontrollera sin förförståelse för vad det innebär att vara pa-
tient i ett givet fall. Det är först då människan, enligt Gadamer (1989), 
upplever avsaknad av något som hon känner sig sjuk. Att människan för-
lorar den kända världen beskrivs som ”exclusion from life” (Gadamer, 
1989; Toombs, 1993). Toombs menar att fokus måste vara på hur sjuk-
domen upplevs av en speciell patient, inte av en grupp av patienter. Detta 
understryker vikten av att samtala med patienten om vardagliga ting och 
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händelser, om vardagsvärlden helt enkelt. Under långa ambulanstranspor-
ter på allt ifrån en halv timme till flera timmar ges det goda möjligheter 
till att leda patienten tillbaka till sin kända livsvärld.  

Människors sjukdomsupplevelser beskrivs också som en förlorad jäm-
vikt (Gadamer, 1989), en slags plötslig motsats till det vanliga livet. Det 
är en förändring av tillståndet som skapar obalans i människans helhets-
upplevelse. Mitt i denna förändring som skapar obalans kommer vårdarna 
från ambulanssjukvården och försöker förstå patienten. Det är då helt 
nödvändigt att patienten inte förstås utifrån delar, utan enbart utifrån hel-
heten, med andra ord utifrån ett vårdvetenskapligt patientperspektiv. Att 
komma hem och se patientens hemmiljö ses i det empiriska forskningsre-
sultat som en stor fördel, för att kunna fånga patientens personlighet, och 
blir därmed ett stöd för vårdarens empatiska förmåga att leva sig in i pati-
entens situation. Det skapas följaktligen goda förutsättningar inom ambu-
lanssjukvård för att förstå patienten i ett livsvärldsperspektiv, som även 
bör föras vidare i överrapporteringen till sjukhuset (Bruce & Suserud, 
2003). Allt i syfte att stödja patientens hälsoprocesser. 

Att vårdaren verkligen lyckats förstå den unika patienten är svårt att 
påvisa. Vårdarens lyhördhet för om patienten upplever samtalet som me-
ningsfullt eller inte är i alla fall till viss hjälp. Förvissningen om att ”… 
det är i regel när vi människor känner oss förstådda som ett samtal upp-
levs meningsfullt” (Dahlberg et al., 2003, s 60), får bli en slags bekräftel-
sen på att vårdaren har förstått.  

Ambulanssjukvårdens tre didaktiska idéer stödjer ett lärande som syf-
tar till att förstå patienten som en förutsättning för bedömningen. Det är 
en didaktik som innebär att genom handledning stimulera till att träna 
studentens öppenhet och följsamhet, genom att lyssna på och möta pati-
entens livsvärld. I det unika omhändertagandet, i jämförelse med enbart 
en generaliserad och standardiserad vård, ges ett stort utrymme för att den 
icke-verbala kommunikationen är lika självklar som den verbala, vilket 
föreliggande forskningsresultat tydliggör. På så sätt kan ambulanssjuk-
vården och dess lärande, direkt eller indirekt, hjälpa människor till ett gott 
liv, vilket är vårdvetenskapens yttersta syfte. 
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SUMMARY 

 
Prepared to be unprepared 

A phenomenological study of assessment with a caring approach and how 
it can be learned in the ambulance services 

 

The research field 
The focus in this dissertation is on the care provided by the ambulance services 
for both critical and non-critical conditions, where patient-related situations are 
particularly emphasized. 

The phenomenon in focus is caring in the ambulance service with a particu-
lar emphasis on assessment. It is another person’s suffering that motivates care 
(Eriksson, 1994, 2001), which presupposes knowledge about the patient and un-
derstanding of the patient’s needs. The basis of my research is that assessment is 
an important and core element in such care (Wiklund, 2003). Assessment is a ne-
cessity for the caregiver to be able to make decisions that lead to an alleviation of 
the suffering. Assessment is thus the foundation for a person in distress and in 
need of care to be able to receive adequate emergency medical care. 

The dissertation also focuses on how the ability to assess can be learnt, and 
to be more precise how students in the ambulance service can gain knowledge on 
caring with an emphasis on assessment. The aim is to develop some didactic ide-
as that can support the learning of a caring science approach in the ambulance 
service, where assessment is a core element in the caring. 

Theoretical perspective 
The phenomenon of assessment from a caring science perspective is studied in 
this dissertation where caring science is seen as an autonomous science with its 
own core theory, i.e. a precise motif and its own context of meaning. This is of 
particular importance in this research being as it is carried out in the context of 
the ambulance service, a major characteristic of which is being an emergency 
medical care field. My questions are thus based on an interest of developing 
knowledge in caring, which on an overall level aims to promote the development 
of patient-related caring, where the patient’s situation is taken into consideration. 
The ultimate aim of research in the caring sciences is to develop knowledge that 
can promote and improve care based on the motifs of alleviating patients’ suffer-
ing and of increasing the well-being of people in different life situations through 
care provision. Furthermore the current research has been carried out based on 
the notion that the context of meaning for caring is an interpersonal encounter. 
Caring is thus to be understood as a caring fellowship that originates from the 
caring ethos, the core of which is ethics (Eriksson, 1992, 1994, 2001; Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003). 



174 
 

The starting point for the research has been that the need for a caring theoret-
ical perspective to relate to is the same in the ambulance service as it is in all car-
ing contexts. Such a caring theoretical model is the general structure for the car-
ing sciences as presented by Dahlberg et al (2003), where the model describes 
the ethically aware patient perspective with the concepts of lifeworld, suffer-
ing/well-being, care relationships and subjective body. The lifeworld perspective 
entails the patient’s own perception of his/her situation. A core lifeworld concept 
is that it is “inseparably associated with a subject, i.e. the subject that experienc-
es, lives and acts within the lifeworld” (Bengtsson, 1998, p 19). The lifeworld 
perspective demands that caregivers have an ability to be “present” in the en-
counter with the patient including having an open mind and being flexible, that is 
being able to understand how the patient experiences the situation at the same 
time as the both the nursing and medical knowledge is applied optimally. Benner 
(2000) maintains that both knowledge and willingness “to meet patients and fam-
ilies in their own lifeworlds” (p 101) is needed. 

The notion of the “subjective body” means that the caregivers’ attitude to-
wards the patient’s body is to see it as something subjective and lived, which 
thus means giving consideration to how the patient’s health is affected by both 
the caring and the whole life situation. The caregiver realises with the help of the 
notion of the subjective body that even less serious illnesses and injuries disturb 
the patient’s access to life. It is important to consider that the patient’s life situa-
tion has suddenly been changed, especially in the case of situations of acute ill 
health. 

Earlier research 
The earlier research into the ambulance services has mainly focused on survival 
and symptom alleviation. The areas under study have been interventions for: a 
heart attack, cardiac arrest, pulmonary oedema, asthma and trauma. Another ma-
jor field focused in the research has been the equipment used in the medical care 
of heart attacks and trauma and in the helicopter transport of patients (Brazier, 
Murphy, Lynch & bury, 1999). The researchers maintain that prehospital re-
search has developed in the light of the fact that heart attacks and trauma are the 
most common causes of death outside the hospital. Stroke is another diagnosis 
and research field that is expected to be on the increase in order to speed up the 
passage of stroke patients through the care system, as has been the case for those 
who have suffered a heart attack (Socialstyrelsen, 2005) 

A study of the literature in the field of the ambulance services has revealed 
that there are two main perspectives on assessment. On the one hand assessment 
is seen as a limited and analytical decision-making process in which diagnostic 
issues can be discussed. In this view assessment is focused as a cognitive process 
that can be guided by standardized and general assessment models. The basic 
principle is that assessment is mainly founded on objective and measurable data. 
This means that logical reasoning and a logical selection of alternatives from a 
number of possibilities can be applied. “Triage” and other models are typical ex-
amples for this perspective on assessment. 

On the other hand it has also been shown that assessment can be a continual 
process that can be likened to an approach. It is a course of action in caring 
where the caregiver perceives the patient’s needs based on obstacles to the pa-
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tient’s health. In this perspective on assessment it is the understanding of the pa-
tient’s situation that is in focus and the patient is considered to be an integrated 
whole. 

Aims of the study 
A focal point in this dissertation is that there is knowledge in the ambulance ser-
vice that is experience-based and that provides the foundation for the caregivers’ 
assessment of the patients and their needs for care. In earlier research the preva-
lent basic notion has been that experienced caregivers describe a competence in 
many fields where assessment is seen as a continual process that can be de-
scribed as an approach or attitude in caring. In particular research that shows that 
experience of the ambulance service leads to mature and professional actions. 
The earlier research also shows that assessment in the ambulance service is 
mainly aimed at generalisation and standardization, which can prevent the care-
givers from being able to carry out an assessment of the individual person in a 
more varied way. 

With this knowledge of the issues it was important to study the experience-
based assessment from a lifeworld perspective. Knowledge about the assessment 
process needs to be highlighted, described, problemized and analysed in order to 
be a contribution to the development of knowledge in the research and care 
spheres of the ambulance services.  

The first aim of the study was to describe and analyse the ambulance ser-
vices with a focus on the phenomenon of assessment from the lifeworld perspec-
tive in the caring sciences. The research questions were: 
• How can the caregivers’ experience-based assessment in the ambulance 

service be understood in the light of a caring science perspective? 
• What characterises the assessment performed by experienced caregivers 

in the ambulance service? 
• What is the basis for this assessment? 
• In which way is this assessment expressed in the ambulance service? 

 
The second aim of the study was of an educational nature where the object was 
to be able to draw conclusions about the learning process in the ambulance ser-
vice in the light of the knowledge generated by the empirical findings. The result 
of this is the development and illustration of a synthesis consisting of didactic 
ideas that are based on the caring sciences and describing how assessment can be 
learnt and can support future caregivers in the ambulance services. The research 
questions were: 
• How can students and caregivers learn caring assessment in the ambu-

lance service? 
• What can facilitate and further such learning? 
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Methods – Phenomenological approach based on lifeworld 
theory 
In order to be able to describe the phenomenon, “the ambulance services with a 
focus on assessment as it is experienced by experienced caregivers”, an approach 
that can take in the caregivers’ lifeworld is needed. The experience-based 
knowledge that is the basis for the assessment can be highlighted and problem-
ized in such an approach, which is why a phenomenological approach based on 
lifeworld theory was chosen (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). The dimension 
of knowledge in focus here is the immediate approach to the world that is de-
scribed in phenomenological philosophy by Bengtsson (1993b) as the “philoso-
phy of experience”. The phenomenological lifeworld perspective depicts a natu-
ral and close contact with the world. This “natural attitude” characterises all the 
daily tasks that practitioners perform. In order for knowledge to be developed a 
reflective approach is also needed. Thus in the present study assessment is seen 
as an occurrence that is founded in the lifeworld of humans and their more or 
less reflected experiences. 

The phenomenological approach based on lifeworld theory that has been 
used in the present study can be described in terms of two theories, lifeworld 
theory and the theory of intentionality. These theories form the methodological 
and empirical foundation in the research and are the basis for the approach, 
which throughout the study includes openness and flexibility. Furthermore the 
research approach has four characteristic features: a bridled pre-understanding, 
data in the form of descriptions, a search for meaning, and the aim of finding the 
general structure of the phenomenon (Dahlberg et al., 2001). 

 
Informants 
All of the informants are caregivers in the ambulance services but representing 
different professions: paramedics, nurses and specialist nurses. The influences 
that the profession and formal qualifications can have on assessment is not, how-
ever, the focus in the present study. It is instead their individual experiences of 
caring in the ambulance service that is of interest, not any specific qualification. 
The aim has always been to highlight assessment in the light of the ambulance 
service context, i.e. the context where care is given by professional caregivers 
outside the hospital. Criteria for participation were thus experience of caring in 
the ambulance service and interest in and a willingness to share these experienc-
es 

Care experience in the present study does not mainly refer to the number of 
working years in the ambulance service. It refers more to the process where ear-
lier conceptions and theories are refined through encountering many similar 
practical situations, which provide nuances and variations that contribute to the 
total experience (Benner, 2001). 

The research has been carried out in the form of a pilot study and the main 
study. The caregivers’ written narratives on caring was the first stage of data col-
lection in the pilot study and these were then followed up with interviews. 

The main study was carried out in the form of participant observation, field 
dialogues and field notes. A total of eleven informants with a varying length of 
experience took part in the present study; six were paramedics, three were nurses 
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and two were specialist nurses, two of the informants were women and nine were 
men. At the time of the study there was a large majority of men working in the 
ambulance services in comparison to women. At the ambulance station where 
the main study was carried out there were no women who fulfilled the criteria for 
participation, thus women are only represented in the pilot study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Model describing the research process including data collection and its relation 
to the presentation of results. 
 
 
Ethical considerations 
The phenomenological emphasis on openness entails an ethical approach 
throughout the research process. Particular attention has been paid to meeting the 
informants with respect. The ethical principles for research procedures as laid 
down by the Helsinki Declaration and the Ethical principles for Nursing Re-
search in Scandinavia have also been heeded. Similarly the principles of ano-
nymity, integrity and confidentiality have been maintained. 
 
Data analysis 
Phenomenological analysis of meaning 
A phenomenological analysis of meaning has been carried out on the interviews 
from the pilot study and the main study. The data analysis entails a process of 
searching for meaning and has been carried in accordance with Dahlberg et al. 
(2001). The application of the method in this type of phenomenological analysis 
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entails understanding the data as a whole, then dividing it into parts before re-
turning to a new whole. In order to be able to do this the researcher has to move 
between different abstract levels during the process of analysis. The analysis can 
thus be seen as a process of understanding with a movement between different 
abstract levels, instead of an analysis in separate stages. 

Before the final analysis took place the assessment situations from the two 
other clusters, the interviews from the pilot study and the field dialogues from 
the main study were synthesized. 

Finally attention was paid to the variations in meaning in the synthesized da-
ta from the two clusters. By seeing the variations in the whole of the data it was 
possible to distinguish how all the meanings created patterns and a structure of 
meaning could be manifested i.e. that captured the general assessment structure 
for assessment in the ambulance service. 

It was then possible to distinguish the central units of meaning of the struc-
ture, which can be said to constitute the whole. The units of meaning are, in oth-
er words, essential nuances of the meaning of the phenomenon. They form to-
gether the structure of meaning of the phenomenon and often overlap each other, 
which can be expressed in terms of them “gliding into each other”. The units of 
meaning have a slightly lower level of abstraction than the first part of the text 
that describes the most essential meanings. The units of meaning are thus closer 
to the empirical understanding. Finally the phenomenon’s most extreme varia-
tions are manifested in such a way that quotations or other empirical descriptions 
exemplify the informant’s way of expressing the phenomenon. 

 
Data analysis of the pilot study 
The analysis of the interviews resulted in a description of the first cluster, the so-
called “preliminary assessment structure”. It was a first abstraction of how as-
sessment in the ambulance services can be described. Thus, in the pilot study, the 
phenomenon can be described in terms of the flowing structure: “The caregiver’s 
approach”, “Caring relationship”, “Decisions” and “Position of power”. Fur-
thermore the meanings are also part of the total data, which is the basis for the 
general structure. These meanings were also used in the field study investigation 
where they indicated in which direction the collection of data should take place. 
This thus means that the search for a further understanding of the phenomenon 
had some structure. 
 
Analysis of the field notes – manifestation of the phenomenon in care sit-
uations 
The aim of the analysis of the field notes was to create a manifestation of the 
phenomenon in care situations in the ambulance services. After the field studies 
with participant observation were completed a manifestation of the phenomenon 
was carried out in accordance with van Manen (1994) and Davidsson (2002) and 
Claesson (2004). The manifestation entails trying to reproduce the phenomenon 
in the way it has been observed, i.e. in the way the lived experience of caring as-
sessment has been observed. 

To analyse observed lived experiences has entailed that the context of the 
phenomenon, care situations in the ambulance services, has enriched the research 
in a natural way. The analysis of the field notes was compiled into continuous 
text that gave data-related descriptions of assessment in the ambulance services. 
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The focus in the text compilation was on making the situations as lifelike as pos-
sible in order to show how the phenomenon was expressed. The non-verbal lan-
guage in the assessment has also been described through the caregiver’s ap-
proach, distance or proximity to the patient, touching or not touching, eye con-
tact or no eye contact and other details that express communication. 

The analysis resulted in clusters that form the first results of the research and 
are presented as six assessment situations. 

Results 
Six assessment situations 
Each of the six assessment situations that emerged in the analysis of the field 
notes has its own characteristic nature with a distinctive meaning in the light of 
the others. Each characteristic nature can thus be seen as an “isolation” of a care 
situation in order to show prominent features in caring assessment in the ambu-
lance services. The assessment situations are, however, not uniform but instead 
they overlap each other, which means that the meanings can be intertwined. This 
also means that I have chosen to exclude some meanings in order that the specif-
ic meaning could emerge. In spite of this the specific meaning is so robust that I 
have chosen to present the assessment in this way. 

The specific meanings are: “Creating a care-room”, “Together with the pa-
tient throughout the assignment”, “Caring takes time”, “The caregiver lets 
him/herself be dictated by the medical condition”, “The caregiver lets 
him/herself be dictated by the patient” and “Co-operation within the care team”. 
These assessment situations provide a coherent but at the same time varied pic-
ture of the phenomenon as it was seen when the ambulance services were ob-
served. 

In the six assessment situations a creative approach from the caregivers 
emerges as well as care containing great variation. These appear to have signifi-
cance for understanding the assessment. It seems as if the caregivers build a 
care-room for each assessment. The prehospital scene is a new one for each as-
signment and the situation is not organised. In the light of this it appears that the 
caregivers both symbolically and actually create a care-room in which they are to 
act and thus are able to take control over that which is confused and unstruc-
tured. 

The assessment is characterised partly by the individual caregiver’s inde-
pendence and partly by the necessity of co-operation between two colleagues. 
The work carried out by the caregivers together varies in time, which affects the 
assessment. It emerges that the time available to perform the assessment work 
varies immensely, on some occasions there appears to be a lot of time and on 
other occasions the pressure to complete the assessment quickly is almost over-
whelming. The two extremes can thus be seen, on the one hand the assessment 
encounter where both the caregiver and the patient have time to be thoughtful 
and circumspect, and on the other hand the quick routine-based assessment, in-
cluding rapid responses from the patients “capturing” the symptoms. It is thus 
demonstrated that the meaning of the care relationship varies, particularly in 
terms of how it develops and how prominent it is in the work with the assess-
ment. The caregivers put into practice on the one hand an approach where com-
panionship with the patient is allowed space and on the other where companion-
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ship appears to be of minor importance. Assessment can thus take place either 
with or without patient participation. The caregiver stays with the patient 
throughout the care situation until the patient is entrusted to hospital care. 

 
Caring assessment in the ambulance services – a general structure 
Assessment in the ambulance service entails, on an overall level, having a natu-
ral caring attitude that includes striving in two closely connected directions at the 
same time. These are that on the one hand the caregivers strive to bring order to 
that which is disordered as soon as possible, to structure the unstructured, and in 
short define the indefinite in order to provide medical assistance. There is a need 
to quickly assess the patient’s condition and which measures are necessary. On 
the other hand the caregivers strive to let the indefinite wait a while in order to 
be able to meet the patient’s suffering. There is thus a desire to listen attentively 
to the individual patient. 

In summing up, the ambiguous assessment leads the caregiver to adapting 
him/herself to the prevailing care situation, which mainly means being flexible 
and adaptable to the patient’s medical condition. The caregivers also have a flex-
ibility and adaptability in relation to their colleague, which leads to a mutual in-
terplay in the assessment. 

Assessment in the ambulance services also means that the caregivers are 
paradoxically prepared at the same time as being unprepared, i.e. they are pre-
pared for the unprepared. The assessment thus starts before the caregivers have 
reached the patient and the actual situation. The caregiver forms his/her own 
conception of what will happen through previous experience and the information 
from the alarm operator. At the same time they prepare themselves with an 
openness towards the unknown scenes of the ambulance services. Even if they 
“know” what awaits them, they do not really “know”. It becomes a dynamic 
struggle between on the one side the expectancy that feels certain and on the oth-
er the unknown in every new situation. The struggle contains a desire for control 
and effectiveness in a care practice full of surprises. Furthermore the importance 
of acting calmly and coping with one’s own stress in chaotic and time-pressed 
situations is emphasized. 

The caregivers are in a vulnerable position when carrying out their assess-
ment, because of limited possibilities of receiving personnel reinforcements. The 
caregivers have only themselves and their experience to fall back on. The feeling 
of vulnerability is strengthened by the fact that they also need the confidence of 
and assistance by the patient’s and/or his/her relatives. At worst the patient can 
refuse to co-operate in the assessment. At the same time the caregivers can easily 
rationalize to nothing the relationship with the patient when a medical approach 
takes control. The caregivers then take all the initiatives themselves and wield 
power in the assessment situation. This means that the caring has built-in obsta-
cles that can hinder a caring relationship being established and can hinder the as-
sessment from being individualised. Yet the patient’s experience is, on an overall 
level, the foundation for the caregiver’s assessment and that being close to the 
patient in the assessment is essential. The caregiver’s openness towards the pa-
tient is restricted in relation to the medical approach and is dependent on how 
dominant it is allowed to be. Thus the pathological picture that has a prevailing 
medical nature takes control and at the same time restricts the assessment. 
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The general structure of the phenomenon is concretised in a description of its 
units of meaning that constitute the phenomenon assessment: “Expecting a spe-
cial course of events”, Keep expecting the unknown and the unexpected”, 
“Adapting to a changeable situation”, “Coping with one’s own stress”, “Percep-
tion of the patient as a biological unit”, “The caregivers’ vulnerability” and “Col-
legiate interplay”. 

Didactic conclusions 
Didactic idea 1. To recognize an interweaving of caring science knowledge 
with medical knowledge 
Didactics that give prominence to the patient perspective can help in clarifying 
and in particular problemizing the tension that exists between “defining the in-
definite” and letting “the indefinite” wait. By using caring science it is possible 
to work didactically through the problem of what has to be decided upon before 
each new assessment situation. In pursuing an approach that involves biding 
one’s time and where the patient’s view of the situation and where the patient is 
seen as the main expert on him/herself, his/her suffering and well-being, has to 
be balanced by the medical perspective’s demand for a decision. The difficulties 
are not eased by the fact that the caregivers know that they are not able to fully 
trust the information received from the alarm centre, which increases the need of 
allowing the patient’s words and view of the situation to be their guide. The pa-
tient perspective underlines the importance of an optimal assessment being made 
together with the patient both from a caring science and medical perspective. 
This is also what characterises the didactic approach. 

The caring sciences advocate that the professional caring relationship is 
characterised by the caregiver’s desire to want the best for the patient and to do 
this without any personal benefit. If the space for such a relationship is not pro-
vided then the caring can be reduced to a mechanical performance of different 
tasks, which is specially a risk in the ambulance service. In the caring sciences 
there is thus theoretical support for an altruistic approach, which has been exem-
plified in the study through the caregivers’ seemingly natural willingness to help. 
By using a pronounced caring science patient perspective and in the light of the 
basic values of caring the approach is strengthened. This approach is character-
ised by the ethical demands being made on the caregivers by the patients. 

 
Didactic idea 2. To prepare to be unprepared with the help of open didactic 
reflection 
In order for those who are learning to be able to assimilate the knowledge that is 
needed to carry out a caring assessment in the ambulance service it is necessary 
that the supervision emphasizes reflection and its importance for preparing to en-
counter with the patient’s individual needs for care. The overall purpose of re-
flection is to prepare to have an open mind for the unknown and the indefinite. 
The aim of didactics in this respect is to guide the student towards an attitude in-
volving never really knowing what the next assessment or care situation is like, 
as it is for caregivers in the ambulance service. 

The concepts of the caring sciences, which in the present text have been con-
textualised to the didactics of the ambulance service, have to be reflected against 
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the student’s own lifeworld so that possibilities are created for recognizing and 
understanding aspects of caring science knowledge. In a dialogue with the 
knowledge the students can express the abstract in their own words and in their 
own everyday language. Supervision plays a decisive role both for self-reflection 
and the integration of the caring science knowledge with the student’s lifeworld. 

At the same time as the didactics make it possible for students to be guided 
towards reflection on their own values and norms in relation to caring science, it 
promotes increased self-awareness and professional maturity. A positive learning 
spiral is created at best. The maturity that is thus made possible improves the 
conditions for the students to be able to assimilate the caring science knowledge 
in the ambulance service and establish the necessary integration with their life-
worlds. In the actual learning situation the student is, however, alone in his/her 
learning process and is the one who decides if a fusion has taken place. 

 The desire to maintain openness and flexibility towards the patient’s suffer-
ing and lifeworld in caring in the ambulance service demands that the students 
are trained to live in uncertainty. There is then the possibility for the indefinite to 
be left despite there being another desire at the same time that wants to respond 
to the need for lucidity and stability in the assessment. The didactics of care has 
to be able to show that it is beneficial to listen to what the patient has to say, that 
it can even be the only measure that can form the basis for the assessment. To-
gether with the patient the student can gain insight into how an open and flexible 
caring and the ability to cope with uncertainty leads to a successful assessment 
and an effective care of patients in the ambulance service. 

 
Didactic idea 3. To recognize the changing and vulnerable nature of caring 
in the learning process and at the same time balance it with the need to cre-
ate a temporary sense of permanence 
To be able to relate to assessment in the ambulance service in a didactic way also 
entails recognizing a caring context that contains variations and leaves the care-
giver with a sense of vulnerability. The didactics must include the caregiver’s 
need of creating a sense of temporary permanence in the mobile care given in the 
ambulance service where the caregiver also has to create his/her own care envi-
ronment on each occasion. 

Didactics that give prominence to flexibility can help to clarify but also 
problemize the tension that exists between being sensitive for what is unique and 
using, for example, standardized assessment forms. 

Assessment and care in the context of the ambulance services is character-
ised by the caregiver finding him/herself in unknown and often unexpected situa-
tions, at the same time as they are expected to be problem solvers despite being 
on their own and having only limited resources. This picture emerged in the em-
pirical part of the present research that describes care situations where the care-
givers are exposed to great demands on their professional competence. First pri-
ority assignments, which automatically mean that the alarm centre has assessed 
that the patient is in a critical state, are examples where the caregivers’ own ex-
pectations are characterised by responsibility and demands. Such situations lead 
of course to specific demands of a caring didactic nature. Teaching and supervi-
sion have to be able to balance between the obligation to master the medically 
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advanced prehospital care situation and at the same time meet the caring science 
demand to recognize the sufferer’s lifeworld. 

The care encounter in the ambulance service differs from that which is usu-
ally referred to in a care relationship when a caregiver and a patient have a long 
time to get to know each other. In the ambulance service it is a very rare occur-
rence if ever that the caregivers meet the same person more than once. This em-
phasises the importance of the unique and individual nature in a care encounter, 
which takes place in a limited space of time and without the possibility for a con-
tinuation. The caregivers in the ambulance services are usually the first profes-
sional caregivers that a patient meets in a prehospital situation. It is thus reason-
able to assume that this meeting is important for the patient. From a caring sci-
ence perspective a relationship can be formed even during short encounters. 

Summary of discussion 
Methodological considerations 
The lifeworld perspective has been the foundation for the phenomenological ap-
proach in this research and has also formed the theoretical knowledge base for 
the caring sciences. The approach meets the demand to study the caregivers’ as-
sessment with openness and flexibility and based on their lived experiences. 

In spite of this we must be aware that we can never capture a person’s own 
experiences and feelings in exactly the same way as the person who has experi-
enced them has done. Merleau-Ponty (2000) describes the limitations of the ap-
proach with these words: “The grief and the anger of another have never quite 
the same significance for him as they have for me. For him these situations are 
lived through, for me they are displayed” (p 356). This statement indicates the 
magnitude of difficulties that can be associated with lifeworld research. Thus re-
alistic expectations are created as to what can be described. The descriptions still 
have their own merit and value, particularly as qualitative research about as-
sessment in emergency medical services has been neglected, not least within the 
ambulance services. 

This research has also entailed fieldwork with participant observation and 
has thus certain similarities with ethnographic research. I have found that the 
unifying point between phenomenological field research and ethnographic re-
search is the desire to capture a person’s experiences through that person’s way 
of expressing him/herself, i.e. actions and statements. In both cases it is a ques-
tion of trying to understand everyday knowledge using a systematic procedure. It 
means that both research approaches demand of the researcher that he/she has 
the ability to be creative and to use his/her imagination in carrying out the re-
search. However, as Bengtsson points out (1999, p 38) “It is important to note 
that all ethnographic research is not compatible with a lifeworld approach”. The 
difference between phenomenological lifeworld research and ethnographic re-
search is the theoretical and methodological foundations. Bengtsson states that 
all lifeworld research has philosophical roots and that this research is based on 
the lifeworld theory and thus also on the theory of intentionality of conscious-
ness. In addition to these differences it is important to also note that the aim dif-
fers between the two approaches. The research presented in this dissertation has 
its focus on lived experiences concerning caring and for example not on the care 
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culture. The interest is instead aimed at the caregivers’ lifeworlds in an ambu-
lance service context. 

 
Reflection on the bridled pre-understanding 
The well thought-out approach with a bridled pre-understanding has given me 
the possibilities to really pay attention to the phenomenon and learn something 
new. It is necessary that one can hold back the desire to take things for granted in 
order to be able to leave the natural attitude. It is difficult and it can only take 
place through reflection that creates a detachment from that which feels natural 
and is the usual. Bridling the natural attitude is more than a research technique 
that can be learnt, by studying certain methodological guidelines. It is to be seen 
as a consciousness and an art that takes time to develop, and is developed by be-
ing in and experiencing this attitude. 

I have carried out a bridling that has mainly involved not “understanding” 
too quickly, which is a difficult and problematic approach, especially as human 
beings are, according to Heidegger (1993), instantaneously meaning seekers. It 
can be seen as involving a sort of perseverance in the role of the researcher, by 
appearing to be “uninformed” during the interviews and field dialogues as well 
as being inactive during the observations. This means that I have asked questions 
that have probably surprised the informants, with the aim of assuring myself that 
I have captured their lifeworlds and not confirmed my own pre-understanding of 
assessment in the ambulance services. 

 
The reliability of the research findings and their possible generalisation 
Generalisation of this research means that it is probable to assume that the gen-
eral structure for assessment in the ambulance services can be said to be general-
ly applicable for caring assessment in the ambulance services. The lifeworld the-
ory research approach does not, however, entail that the research is a search for 
“the right answer” or that the results are valid in the sense of being “true”. Based 
on the perspective of the experiencing and unique human beings, in this case 
caregivers in the ambulance services, the result is, however, a clarification of 
meaning. This means that the result can be more or less meaningful instead of 
being more or less true. The truth according to this approach entails that the fo-
cus in the research is on how the phenomenon presents itself, i.e. as assessment 
in the ambulance services is experienced by these informants and not as the as-
sessment is. The claim for truth is to be seen in the assessment in the ambulance 
services having a general structure, which is true for the phenomenon. 
 
Reflections on the results 
The empirical findings show that if patients do not have sufficiently reliable and 
demonstrable signs of, for example, a heart attack, then the standardized and or-
gan-focused assessment can lead to the patient not receiving as much attention 
and not being offered pain relief. 

Based on the results of the present research I thus argue that the sole use of 
standardized assessment routines is far too insensitive to constitute the sole 
foundation for the assessment of the individual patient. The caregivers also have 
to be able to ask searching questions over and above those the criteria guides 
them to do and in order to be able to ask searching questions the caregiver has to 
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have extensive experience, that is of a multi-disciplinary nature and also a great 
deal of imagination. This means that the caregivers’ possibilities for having an 
open attitude is determined by their knowledge, which provides a feeling of se-
curity in the caring and creates possibilities for maintaining a curiosity for some-
thing new and that they have not experienced previously. I think it is important, 
however, to point out that an open and imaginative attitude is not synonymous 
with an unstructured assessment. By using a patient perspective and a lifeworld 
perspective it is the individual patient that constitutes the structure. In the empir-
ical findings it was seen that the patient with chest pains was an example where a 
lot of imagination and clarifying questions were needed. Other such difficult as-
sessments are care situations where the patient does not appear to have any trou-
ble at all. This can entail the caregivers not finding any signs that the patient is in 
need of care, or in other words, they cannot understand the patient’s troubles. In 
this type of assessment there is usually no signs of any external damage and the 
dilemma can be further complicated if the patient cannot explain and contribute 
to the assessment. Such situations can tempt the caregiver to rationalize so that 
an individual assessment is not completed at all, because an assessment can be 
considered difficult and perhaps even unnecessary. In the worst cases there is a 
risk that the caregivers in the ambulance services become inactive in the assess-
ment. The patient’s relatives can be the ones to determine the needs for care in-
stead of the caregiver and the patient, even in situations when the patient’s opin-
ion could have been listened to. A rationalizing in caring that entails that assess-
ment is not individualised is not possible from a patient perspective. 

The problems with unspecific and indistinct assessments, for example con-
cerning the diagnosis of patients with symptoms that are similar to those of a 
heart attack, have been discussed within the medical sciences. I see this as an in-
dication that among researchers with a medical approach there can be endorse-
ment of the results in the present research that point to limitations of the diagno-
sis concept or in other words treatment routines that are mainly based on treat-
ment diagnoses. This thus raises hopes that a common view, of the patient in the 
ambulance services as an integrated and unique whole, can be developed in the 
future. I maintain that this underlines that the caregivers’ knowledge, of the car-
ing sciences, the medical field and other knowledge fields, is founded on a com-
posite knowledge unit that is in harmony with the view that the patient is to be 
seen as a subject. 

There is a current political debate, especially within the health authorities at 
the county level and within the regions that assessment and decisions about an 
adequate level of care have to be taken as early as possible in the emergency care 
system. It can be said that the assessment (“triage”) of patients, which was previ-
ously the sole responsibility of the caregivers in the emergency department, is 
now partly carried out by the caregivers in the ambulance services. The chal-
lenge for the ambulance services is, to use more correct terminology, to assess 
together with the patient at the collecting point which level of care is the optimal. 
Then the patient is treated at home or is transported to a unit that corresponds to 
the patient’s needs for care. These current challenges that underline the signifi-
cance of the caregivers’ knowledge of assessing in the ambulance services 
should be able to be endorsed by the research results that entail being able to bal-
ance routines with the variations of the current situation. 
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Reflection on the didactic ideas 
The didactic approach must be in keeping with the terms of the patient perspec-
tive, which constitutes a new angle of approach in the development of 
knowledge in the ambulance services. Both the caring sciences and medical sci-
ences support caring, albeit based on differing motifs and contexts of meaning. It 
is important that we do not give prominence to either perspective at the expense 
of the other, but present both of them as being equally important in an education-
ally skilful way. 

To learn how to engage in a dialogue with a patient is an essential part of the 
didactics of the ambulance services. It is necessary that students are made aware 
of how conditions can be created in order to start up positive health processes 
within the patient. The learner is to be trained to gain a caring attitude that rec-
ognizes the patient’s participation and at the same time distances itself from a 
routine and unreflected approach in assessment in the ambulance services. 

The three didactic ideas for the ambulance services support learning that has 
the aim of understanding the patient as a pre-condition for assessment. It is a di-
dactic approch that via supervision entails the stimulation for training the stu-
dent’s openness and flexibility, through listening to and encountering the pa-
tient’s lifeworld. In this unique caring, instead of a generalised and standardized 
assessment, space is provided for the non-verbal communication to be as self-
evident as the verbal communication, which is illustrated in these research re-
sults. 

 



 

Bilaga 1 
Uppgifter om informanterna 

 
 
 
 

Förstudien  
Antal år/Yrke 

Huvudstudien  
Antal år/Yrke 

 
Informanternas erfa-
renhet inom ambulans-
sjukvård  
redovisas i antal 
tjänstgöringsår  
och yrke  

 
             5 år       amb sjv  
             7 år       spec ssk 
           10 år       ssk 
           11 år      amb sjv 

 
      drygt 1 år      spec ssk  
             10 år      amb sjv 
             10 år      ssk 
             14 år      amb sjv 
             15 år      ssk 
             15 år      amb sjv 
             18 år      amb sjv 
 

 
Informanternas erfarenhet inom ambulanssjukvård uttryckt i tjänstgöringsår och yrke, 
fördelat på de två studierna. Den redovisade erfarenheten för sjuksköterskorna kan i vissa 
fall vara både som ambulanssjukvårdare (amb sjv), sjuksköterska (ssk) och/eller specia-
listsjuksköterska (spec ssk). 



 

Bilaga 2 
Förstudien 
Information till vårdare som ska skriva ner vårdsituation-
er från ambulanssjukvård och sedan deltaga i en intervju 
 
Syftet med studien är att ur ett vårdpedagogiskt perspektiv beskriva erfa-
renhetsbaserad bedömning inom ambulanssjukvård. 

För att göra detta möjligt ber jag Dig att skriva ner två vårdsituationer 
som Du som vårdare i ambulans varit med om. Dels ska det vara en situ-
ation där Du upplevde att bedömningen gått bra, och dels en annan situat-
ion där Du upplevde att bedömningen av patienten inte lyckats lika bra. 
Det ska vara vårdsituationer som kändes viktiga eller betydelsefulla för 
dig, så att du tänkt på bedömningen efteråt. Det kan vara ambulansupp-
drag av prioritet 1, 2 eller 3. 

Det är av största vikt att Du gör beskrivningarna noggrant och utförligt 
så att även de tankar och känslor Du hade i samband med vårdsituation-
erna framkommer. Hela händelseförloppet ska vara med samt hur det bör-
jade och slutade. Skriv detaljrikt och utelämna inget. Gör detta förutsätt-
ningslöst så att så många idéer som överhuvudtaget är möjligt kommer 
med. 

Du ska även skriva sådant som kan kännas onödigt och petigt, allt ska 
vara med för att ge ett djup i beskrivningarna. 

Jag är nyfiken på hur det var för Dig, det unika i Din upplevelse av att 
som vårdare i ambulans göra patientbedömningar. 

Dina beskrivningar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 
att det bara är jag som läser dom. Det betyder även att det inte går att 
koppla samman någon speciell person med innehållet i den färdiga rap-
porten. Jag önskar emellertid att Du skriver Ditt namn, för att jag vid be-
hov av förtydliganden under analysarbetet ska kunna ta kontakt. Vidare 
önskar jag att Du skriver på dator. Deltagandet är fullt frivilligt och du 
kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande. 

Mina handledare är professor Ewa Pilhammar Andersson på Institut-
ionen för Vårdpedagogik på Göteborgs Universitet och professor Karin 
Dahlberg på Institutionen Vårdhögskolan på Högskolan i Borås. 
 
 
Med vänliga hälsningar,  
Birgitta Sundström, 
doktorand vid Institutionen för Vårdpedagogik på Göteborgs Universitet 
tel 033/174777 (arbetet) 033/107968 (bostaden) 



 

Bilaga 3 
Förstudien 
Intervjuernas innebörder 
 
Med hjälp av förstudiens intervjuer beskrivs fenomenet, ”ambulanssjuk-
vård med fokus på bedömning av patienten, såsom den erfars av erfarna 
vårdare”, med följande kluster och preliminära innebörder: ”Vårdarens 
förhållningssätt”, ”Vårdande relation”, ”Beslut” och ”Maktförhållande”. 

Vårdarens förhållningssätt  
Vårdarna inom ambulanssjukvård beskriver att bedömning erfars som att 
förhålla sig till olika vårdsituationer inför det kommande uppdraget. På 
olika sätt berättar de om hur de förbereder sig på det som kan komma att 
hända. Vårdarna pratar om larmet på vägen ut och förbereder sig på hur 
de kommer att handla. 

Bedömning inom ambulanssjukvård erfars även som att förhålla sig till 
den oundvikliga stressen. Vårdare menar att man inte får visa sig stressad 
utan istället behålla lugnet utåt. 

Vårdarna menar vidare att bedömning är hur de förhåller sig till och 
prioriterar i ”röriga” situationer. De erfar detta som en anpassning till den 
aktuella situationen. En vårdare berättar om en vårdsituation som var ”så 
rörig” att en av vårdarna fick sätta sig och prata med anhöriga trots att 
uppdraget var brådskade och gällde en hjärtsjuk patient. 

Vårdande relation 
Bedömning erfars som att ”ta patienten” på bästa sätt. Ibland pratar vår-
daren mycket och ibland mycket lite, det gäller att anpassa sig till patien-
ten. Ibland är det rätt att använda humor och skoja men andra gånger är 
det fel. Det beskrivs som en finkänslighet i den vårdande relationen. 

Bedömningen som en vårdande relation beskrivs även som att kom-
municera och förstå patienten på olika sätt.  

Beslut 
Vårdarna erfar också bedömning av patienten som att ta viktiga beslut. 
Det kan gälla i samband med patienter vars allmäntillstånd är dåligt och 
beslut måste tas om patientens tillstånd tillåter transport till sjukhus och 
om hur länge man kan vårda på hämtplatsen.  

Bedömningen som innebär att ta beslut innebär en upplevelse av en-
samhet och vidare handlar besluten om att spara tid.  

Maktförhållande 
Bedömning beskrivs som att vårdarna måste kunna avgöra hur stor pati-
entens påverkan kan tillåtas vara i förhållande till vårdarens möjligheter 
att bestämma. Det kan förstås som ett maktförhållande mellan vårdare 
och patient. Ett sådant exempel kan vara beträffande patienter som inte 



 

vill följa med till sjukhuset eller annan vårdinrättning. Sådana situationer 
kan leda till att vårdaren tillämpar någon slags övertalning, om vårdare 
bedömer att det är bäst för patienten. Vårdaren kan även agera auktoritärt. 



 

Bilaga 4 
Huvudstudien 
Fältsamtalens innebörder 
 
Med hjälp av huvudstudiens fältsamtal beskrivs fenomenet, ”ambulans-
sjukvård med fokus på bedömning av patienten, såsom den erfars av er-
farna vårdare”, med följande kluster och preliminära innebörder: ”Förbe-
redelse”, ”Situationsanpassning”, ”Närma sig patienten”, ”Patientens för-
troende”, ”Avvakta med beslut”, ”Skapa en lugn atmosfär” och ”Team-
arbete med humor”. 

Förberedelse  
Vårdarna beskriver att de börjar bedömningen i bilen när de tagit emot 
uppdraget från larmcentralen. Det upplevs då som en förberedelse inför 
ankomsten till en väntande patient. Innebörden är att vårdarna gör sig en 
bild med förväntningar mot bakgrund av tidigare ambulansuppdrag. Lar-
met påminner om vad de varit med om. Ofrånkomligen skapar bedöm-
ningen en förberedelse även om uppgifterna från larmcentralen är enkla. 

Vårdare kan använda förberedelsen som en konkret planering med sin 
kollega. Det kan innebära att man läser på behandlingsanvisningar för en 
speciell patientgrupp som inte är vanligt förekommande t.ex. för att repe-
tera omhändertagandet av små barn. Förberedelsen kan emellertid inge en 
falsk trygghet, eftersom varje ny vårdsituation är unik. Vårdarna inom 
ambulanssjukvård vet aldrig riktigt vilken situation de hamnar i. 

Situationsanpassning 
Bedömning inom ambulanssjukvård upplevs av den erfarna vårdaren som 
att försöka anpassa sig till situationen. Vanligtvis går det inte att följa ett 
förutbestämt schema, innebörden blir istället att vårdaren improviserar. 
Vårdaren inväntar patienten och lyssnar. Omhändertagandet kan t.ex. in-
nebära att vänta på respons från en patient som inte kan prata. Vårdarna 
berättar om hur de försöker tolka patienten och patientens reaktioner. 

Bedömningens situationsanpassning upplevs av vårdarna som att vara 
kreativ och flexibel. Till kreativiteten hör att hitta på lösningar på olika 
praktiska situationer, men det kan också gälla att i alla lägen införskaffa 
information. Det kan t.ex. innebära att hitta den som kan berätta. Man kan 
oftast ta sig tid om situationen och vårdandet så kräver. 

I vissa akuta situationer kan villkoren vara de omvända, tidsbrist kan 
då leda till en bristfällig bedömning. Vårdarens förståelse påverkas av att 
patienten kan berätta eller att det finns någon som varit vittne till händel-
sen. Situationsanpassning inom ambulanssjukvård kan innebära att vara 
dåligt informerad. 



 

Närma sig patienten 
Den erfarna vårdaren tar det väldigt lugnt från början vilket beskrivs som 
att känna sig för innan man gör något med patienten. Vårdarna beskriver 
vidare bedömning som att taktfullt närma sig situationen och patienten. 
Det kan innebära att börja lite försiktigt och efterhand komma närmare 
patienten för att kunna göra mera konkreta vårdinsatser, t.ex. olika under-
sökningar. Det försiktiga närmandet innebär att vårdarna inte tar något för 
givet. 

Ytterligare en aspekt på närmandet är att patienten inte ska blottas i 
onödan. Det finns alltid något att lägga över patienten. Närmandet inne-
bär vidare att söka ögonkontakt och även att sänka sig till patientens fy-
siska nivå. 

Patientens förtroende 
Avgörande för bedömningen är hur bra kontakten blir med patienten där-
för upplever vårdarna att bedömning är att få patientens förtroende. Om 
patienten samtalar och skämtar upplevs det som ett svar på kontakten. 
Det bästa beviset på att få patientens förtroende är att patienten vill be-
rätta vad som hänt, beskriver sina behov och visar sig villiga att ta emot 
hjälp. På så vis blir patientens förtroende nyckeln till både bedömning 
och vårdåtgärder och ett kvitto på att vårdaren fått kontakt. 

Avvakta med beslut 
Vårdarna beskriver bedömning som att vara öppen för allt och inte be-
sluta sig för snabbt. För att kunna göra bedömningen måste vårdaren ge-
nom sina frågor först skaffa sig en slags uppfattning om hur patienten 
mår. Vårdaren i ambulanssjukvård försöker förstå patienten för att kunna 
hjälpa. Det innebär också att vårdarna måste acceptera när patienten är 
avvaktande och vill vara i fred. Det kan innebära att sitta tyst i ambulan-
sen under hela transporten. 

Att avvakta med beslut kan även gälla patienter som har smärta då pa-
tientens besvär inte stämmer med behandlingsanvisningarna. Vårdarna 
behöver först få klarhet i problematiken och patientens behov, för att 
kunna ta beslut om smärtlindring. Vårdare beskriver att oklara situationer 
innebär att avvakta med beslut likväl som behandling. 

Skapa en lugn atmosfär 
Bedömningen upplevs som en vilja till att skapa en lugn atmosfär i oro-
liga situationer med drabbade och lidande människor. Vårdaren försöker 
ta ansvar över en kaotisk situation. Den kaotiska situationen känneteck-
nas av ”rörlighet” och osäkerhet. Vårdarens ansvar riktas mot att ombe-
sörja någon slags lugn trots det som hänt. Vårdaren kan även berätta om 
vad som kommer att hända på sjukhuset. 

Teamarbete med humor 
Bedömning inom ambulanssjukvård upplevs som ett teamarbete. Inne-
börden är att vårdarna samarbetar t.ex. genom att de försöker förstå 



 

varandra utan att nödvändigtvis prata med varandra under tiden de vårdar 
patienten. 

Vårdaren som kör måste hitta fram och är därför koncentrerad på kör-
ningen, speciellt vid larm. Den vårdaren tänker inte på något annat än att 
komma fram och få fri väg. Det är också den vårdaren som går runt och 
kollar läget, pratar med närstående, är koncentrerad på händelsen, men 
inte lika mycket på patienten. Den andra vårdaren är mer vårdande, foku-
serar på patienten och har ansvar för vårdrelationen. Bedömningen är ett 
samarbete. 

Ofta används humor i teamarbetet som ett sätt att nå patienten eller 
som ett sätt att öka patientens välbefinnande i samband med bedömning-
en. Humor blir ett redskap för vårdandet, trots att det finns en människa 
som är i akut behov av hjälp. Dessutom är humorn en viktig del av den 
kollegiala gemenskapen. 



 

Bilaga 5 
Huvudstudien  
Information till och samtycke från vårdare inom  
ambulanssjukvård 
 
Syftet med studien är att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriva be-
dömning inom ambulanssjukvård och jag önskar därför att följa dig i ditt 
arbete som vårdare i ambulans. Jag finns i så fall med som medåkare och 
ska inte vara aktiv som vårdare. Patient/närstående ska också ge sitt till-
stånd till att jag åker med. 

Efteråt, så snart som möjligt, behöver vi tid för ett samtal om uppdra-
get. Jag är då nyfiken på hur det var för Dig, det unika i Din erfarenhet 
och Din upplevelse av att som vårdare i ambulans göra bedömningar. 

Intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det är 
jag och ev. mina handledare som läser det bandade och nerskrivna samta-
let. Det betyder även att det inte går att koppla samman någon speciell 
person med innehållet i den färdiga rapporten. Deltagandet är fullt frivil-
ligt och Du kan när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt 
deltagande. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
__________________ ______________________
  
Birgitta Sundström Ewa Pilhammar Andersson 
doktorand  professor vid Göteborgs Universitet  
tel 0702–76 54 85 Vårdvetenskapliga sektionen, 
  Institutionen för vårdpedagogik 
 tel 031–773 23 59 
___________________________________________________________ 
Jag har muntligen informerats om studien och även tagit del av ovanstå-
ende skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i stu-
dien är fullt frivilligt.  
 
___________________________ 
Ort och datum 
 
___________________________ _____________________ 
Namnteckning Antal år och månader inom  

ambulanssjukvård 



 

Bilaga 6 
Huvudstudien 
Information till patient/närstående 
 
Under 2001 genomförs en studie om ambulanssjukvård där syftet är att 
beskriva bedömningskunskap hos ambulanspersonal med många års erfa-
renhet. Jag är sjuksköterska och lärare i ambulanssjuksköterskeutbild-
ningen. Det är jag som följer med ambulanspersonalen och observerar 
deras arbete, därför ska jag inte vara aktiv som vårdare. Efter avslutat 
uppdrag diskuteras vården och personalen får möjlighet att berätta om 
sina insatser. 

All insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att det är jag och ev. mina handledare som har tillgång till doku-
menten. Det betyder även att det inte går att koppla samman någon speci-
ell person, varken patient eller personal, med innehållet i den färdiga rap-
porten. 

Vård och behandling i ambulans genomförs som vanligt, utan fördröj-
ning, och påverkas inte av studien. Pga. den aktuella situationen och att 
jag inte kunde informera personligen, lämnar jag här mitt telefonnummer, 
så att ni kan ta kontakt med mig om något känns oklart.  

Mina handledare är professor Ewa Pilhammar Andersson på Institut-
ionen för Vårdpedagogik på Göteborgs Universitet och professor Karin 
Dahlberg på Högskolan i Borås, Institutionen Vårdhögskolan. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
___________________________ 
Birgitta Sundström 
doktorand vid Göteborgs Universitet,  
tel 033/17 47 77, 0702-76 54 85 
 
 
___________________________ 
Ewa Pilhammar Andersson  
professor vid Göteborgs Universitet, Vårdvetenskapliga sektionen, 
Institutionen för vårdpedagogik, tel 031/773 23 59 



 

Bilaga 7 
Huvudstudien 
Dokumentationsmall för patients/närståendes samtycke 

 
Datum Klockan Patientfall/kod Kommentarer 
 
 

   

 
 

Patient/närstående har gett samtycke 

 
 

Samtycke har ej gått att erhålla 

Datum Klockan Patientfall Kommentarer 
 
 

   

 
 

Patient/närstående har gett samtycke 

 
 

Samtycke har ej gått att erhålla 

Datum Klockan Patientfall Kommentarer 
 
 

   

 
 

Patient/närstående har gett samtycke 

 
 

Samtycke har ej gått att erhålla 

 Klockan Patientfall Kommentarer 
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