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Inledning  
 

Under de senaste tioårsperioderna har det skett stora förändringar i den psykiatriska vården 
och dessa förändringar innebär att förr eller senare kommer alla vårdgivare vårda personer 
med allvarliga psykiska sjukdomar (Suserud & Svensson, 2010). Den prehospitala vården har 
liksom övriga vårdgivare påverkats av dessa stora förändringar, framförallt vid transporter 
mellan vårdinrättningar och till psykiatriska akutmottagningar. Det finns få studier som visar 
på ambulanssjuksköterskans upplevelse kring mötet med patienter som vårdas under lagen om 
psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Författarna avser att 
skriva om ambulanssjuksköterskans upplevelse vid det prehospitala mötet med patienter i 
samband med vård enligt LPT/LRV. 

Bakgrund 
 

Psykiatrisk tvångsvård 
 

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) trädde i kraft år 1992 och ersatte tidigare tvångslagar 
(SFS 1991:1128). LPT är en komplettering till Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och kan 
därmed ej ersätta denna (SFS 1982:763). Då en person begår ett brott kan denne dömas till lag 
om rättspsykiatrisk vård (LRV) om utredning visar att personen har en sådan allvarlig 
psykiatrisk sjukdom att denne ej kan dömas till fängelsestraff (SFS 1991:1129). Lagen 
innefattar de tvångsåtgärder som nämns i LPT, med undantag av särskilda utskrivningsregler. 
Vården skall liksom här grunda sig på HSL (Wetterberg, 2006). Varje dag tvångsvårdas 
omkring 3000 personer i Sverige med stöd av lagarna LPT och LRV. Personerna som vårdas 
under dessa lagar har ofta behov av omfattande vårdinsatser (SOSFS 2008:18).  Ett vårdintyg 
får endast utfärdas av legitimerad läkare och i samband med en fysisk undersökning. Inom ett 
dygn har patienten rätt att kräva att få beslutet omprövat av en legitimerad läkare med 
specialistkompetens inom psykiatri (Ds 2003:30).  

Förutsättningarna är att patienten lider av en allvarlig psykiatrisk störning, har ett 
oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård samt att patienten motsätter sig vården eller 
saknar förmåga till att ta ställning till sitt vårdbehov pga. av sitt psykiatriska tillstånd. Till 
allvarlig psykisk störning hör tillstånd med psykotiska inslag, dvs. tillstånd med störd 
verklighetsuppfattning där symtom som hallucinationer, vanföreställningar, tankestörning och 
förvirring förekommer. Övriga tillstånd utan psykotisk inverkan är depressioner med 
suicidrisk, svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott, eller starkt tvångsmässigt 
beteende och anorexia nervosa. Genom ett beslut om tvångsvård har vården laglig rätt att 
vidta tvångsåtgärder. Tvångsåtgärder kan inkludera skyddsvisitation, kvarhållning, isolering 
samt fastspänning i bälte. Tvångsåtgärder skall tillämpas på ett skonsamt sätt för patientens 
bästa samt att kränkningar av patientens autonomi skall undvikas i största möjliga mån. 
Grundtanken är att vård väntas leda till hälsa och utskrivning, och utebliven vård medför 
fortsatt lidande, funktionsnedsättning eller fara för personen själv eller utomstående (Ottosson 
& Ottosson, 2010). 
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Att vårdas under tvång   
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastställs att vården ska grundas på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Patientens självbestämmande kompliceras när 
patienter vårdas under tvångsvård, eftersom vård under tvång och respekt för patientens 
självbestämmande kan anses stå i motsats till varandra. De medicinskt etiska grundvalen vid 
tvångsvård är att patientens självbestämmande ska vägas mot att ”göra gott” principen. Under 
tvångsvård tar ”göra gott” principen över respekten för patientens självbestämmande. Trots att 
patienten vårdas under tvång ska inte detta utesluta självbestämmande och patienten har i alla 
lägen rätt till sin personliga integritet (Ottosson & Ottosson, 2010).   
 
En vård som värnar om patientens delaktighet när det så är möjligt och bemötande som 
minskar känslan av tvång ska inte underskattas för att minska oro, rädsla och aggressivitet 
(SOSFS 2008:18). Johansson & Lundman (2002) beskriver i sin studie att patienter som 
vårdades under LPT upplevde negativa känslor i sin tvångsvård. Bristande kommunikation 
och information mellan patient och vårdare innebar en negativ känsla och en känsla av att 
känna sig åsidosatt. Genom att patienten inte upplevde sig som sedd fanns en brist på 
mänsklig respekt och upplevelse av att inte ha samma människovärde som en frisk individ. 
Detta medföljde att patienten inte kände sig fullt delaktig i sin egen vård. Att respektera 
patientens självbestämmande och att genomföra vård i samråd med patienten stödjs av andra 
paragrafen av Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763).   
 

Att vårda under tvångsvård  
 
Att vårda under tvångsvård är en mycket svår uppgift. Erfarenhet och att sjuksköterskan ofta 
diskuterar bemötande och regler kan bidra till minskad kränkning och främja goda kontakter 
mellan patienten och personalen (Ottosson & Ottosson, 2010).  
Olofsson, Gilje, Jacobsson & Norberg (1998) beskriver i sin studie att sjuksköterskor ställs 
inför etiska dilemman och svåra beslut vid omhändertagande av patienter som vårdas under 
tvångsvård. Sjuksköterskor ansåg sig få ta beslut som stred mot sina etiska värderingar och 
utföra tvångsåtgärder som de inte kände sig bekväma med. Detta skapade ett etiskt dilemma 
vilket medförde en inre oro. Även tillfällen då en god patientkontakt inte lyckades uppnås 
upplevdes detta som besvärande. Att tvångsvården ansågs vara rimlig och motiverad var en 
viktig del i sjuksköterskans positiva upplevelse. Genom att tvångsåtgärderna skyddade 
patienten från att skada sig själv eller andra ansågs tvångsvården motiverad.  

I Roberts och Henderson (2009) studie visar det sig att ambulanspersonal ansåg att uppdrag 
som grundar sig i psykisk sjukdom tillhör en stor del av arbetet. Trots detta ansåg 50% av 
ambulanspersonalen med mer än fem års erfarenhet att de kände sig otillräckligt förbereda för 
att behandla och bedöma patienter med psykiatrisk sjukdom. Siffran hos de med mindre än 
fem års erfarenhet var nästan 80%. Ambulanspersonalen ansåg att kunna bedöma och 
handlägga patienter med psykisk sjukdom var betydelsefullt för att kunna utföra sitt jobb på 
ett tillfredställande sätt. Ambulanspersonalen ansåg därför att utbildningar i handläggning av 
psykiska sjukdomar skulle värderas högre. I studien fram går även att ambulanspersonalen 
ansåg att det fanns en betydande säkerhetsrisk i handläggningen av psykiskt sjuka. Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 6 § beskriver tydligt att landstingen ansvarar för att det finns 
en ändamålsenlig organisation för att transportera personer och att transporten utförs med 
transportmedel som är särskilt inrättade för personens tillstånd.  
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Det prehospitala vårdmötet 
 

Då patienten befinner sig på offentlig plats eller i egen bostad kan assistans begäras från polis 
eller ambulans för transport till psykiatrisk vårdenhet. Detta benämns som en primärtransport 
(Wetterberg, 2006). I särskilda händelser skall ambulanssjuksköterskan med hänsyn till 
patientens komplexa sjukdomstillstånd samt individuella vårdbehov samverka med polisen för 
att åstadkomma minsta möjliga skada hos patienten eller omgivningen (RAS, 2012). Det finns 
idag inga nationella riktlinjer för vård av patienter med LPT/LRV under ambulanstransport 
utan det är upp till varje landsting att verkställa egna rutiner (SLAS, 2011).    

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård m.m.(2009) skall avlämnande 
sjukvårdspersonal vid en sekundärtransport, d.v.s. mellan vårdinrättningar, informera om 
patientens aktuella sjukdomstillstånd, anvisningar om patientens vård och behandling samt 
uppgifter om destination. I samband med att en patient skall överföras från en vårdenhet till 
en annan är det den läkare som ansvarat för patientens behandling som har det övergripande 
medicinska ansvaret till dess att patienten registrerats eller bedömts på nytt hos den 
mottagande vårdenheten. Den ansvariga läkaren skall också ge en skriftlig ordination om 
denne tror att patienten kan vara i behov av eventuell medicinering. Då en eventuell akut 
situation skulle uppstå under transporten skall ambulanssjuksköterskan följa de 
behandlingsriktlinjer samt rådande direktiv som utformats av arbetsgivaren (SOFS 2009:10).  

 

Risk för våld och hot vid arbete med patienter med psykiatrisk sjukdom     
 

Hot och våld förekommer inom arbete med psykiatriska patienter och arbetsmiljön för 
personal som jobbar med psykiskt sjuka har under senaste åren uppmärksammats. Att arbeta 
med psykiskt sjuka anses tillhöra de arbetsmiljöer där risken för att utsättas för våld och hot är 
som störst. Det skall finnas rutiner och riktlinjer så att personal har kunskap om vilket ansvar 
och vilka befogenheter de har vid hot -och våldssituationer (Noak et al, 2001). 

Arbetsmiljöverket (1993) tar upp den ökade risken för våld och hot av ambulanspersonal och 
betonar vikten av att all personal som inom riskfyllda grupper ska ha rätt kunskap och 
utbildning för hot- och våldssituationer. För att personalen ska kunna förebygga och förhindra 
våld och hot måste personalen ha kunskap i att identifiera vilka riskfaktorer som föranleder 
dessa situationer. Att kunna identifiera riskfaktorerna är en förutsättning för att kunna fatta 
bra och säkra beslut utifrån patientens, personalens och arbetsmiljöns säkerhet. Det är därför 
viktigt att se till att det finns rutiner för ett omhändertagande, att personalen har adekvat 
träning och kunskaper i att undvika riskerna (Arbetsmiljöverket, 1993). Ambulansteamet 
behöver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap för att kunna fatta bra beslut, ge 
adekvat behandling och omvårdnad inom en kort tidsrymd. Detta ställer höga krav på att veta 
hur man ska förhålla sig till aktuell symtombild och dessutom ha kunskap i hur man skapar 
trygghet hos patienten (Suserud & Svensson, 2010). 

I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor beskrivs hur ambulanssjuksköterskan 
skall upprätta handlingsberedskap för hot- och våldssituationer samt kunna identifiera 
riskfyllda vårdmiljöer och skapa säkra vårdrum för denne att arbeta i (RAS, 2012).  

I händelse av hotfull situation skall ambulanssjuksköterskan, liksom allmänheten följa: 
allmänna grunder för ansvarsfrihet i Brottsbalken, 24 kap:  

I 1 § regleras rätten att i nödvärn agera för att förhindra brott.  
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I 2 § regleras rätten att använda visst våld för att förhindra rymning eller upprätthålla  

ordning beträffande frihetsberövad person som står under uppsikt  

I 4 § regleras rätten att skydda liv, hälsa, egendom eller annat viktigt (nödrätt)  

Tvångsåtgärder i samband med LPT och LRV kan ej vidtas utanför sjukvårdens område om 
dessa ej är förenliga med nödrätt eller nödvärn.  Brottsbalken 24 kap 2 § ger stöd för att i en 
akut situation använda de medel som behövs för att förhindra rymning eller upprätthålla 
ordning. Ambulanssjuksköterskans har dock ingen skyldighet att agera utifrån denna, utan den 
personliga säkerheten skall prioriteras först (SFS 1962:700). 

 
Problemformulering  
Den prehospitala vårdmiljön skiljer sig mycket från miljön och förutsättningarna inne på ett 
sjukhus och en vårdavdelning. I ambulansen är personalen utelämnad och ett tryck på 
överfallslarmet kan innebära lång tid innan hjälp anländer. Att vårdaren och patienten är 
fastspända och befinner sig väldigt nära varandra i vårdarhytten, innebär att varken patient 
eller vårdare kan ta ett steg tillbaka för att öka deras personliga sfär.  

Inom ambulansverksamheten har sedan länge funnits en osäkerhet kring att vårda patienter 
med psykiatrisk ohälsa. I och med att sjukvården själva får ta större ansvar för 
primärtransporter, samt sekundärtransporter med psykiskt sjuka patienter har även större 
ansvar lagts på ambulanssjuksköterskorna att kunna ge god omvårdnad till denna 
patientgrupp. Det finns även en tydlig risk att hot- och våldssituationer uppkommer under 
dessa transporter, vilket kan få förödande konsekvenser då patienten och vårdaren befinner sig 
väldigt nära varandra i ett fordon samt att ambulansen befinner sig ute i den allmänna 
trafiken. Detta medför att ambulanssjuksköterskan kan tvingas ställas inför svåra etiska val 
vilket hon kan vara oförberedd inför. Idag saknas forskning kring ambulanssjuksköterskans 
upplevelse av att omhänderta patienter i samband med vård enligt LPT/LRV. Det finns inga 
nationella riktlinjer vilket medför att varje landsting tvingas upprätta egna rutiner kring 
transporter med patienter som vårdas under tvångsvård enligt LPT/LRV.    

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse vid det prehospitala mötet 
med patienter i samband med vård enligt LPT/LRV. 

 

Teoretisk referensram 

Kroppen, psyket, själen och anden ingår i ett ontologiskt antagande om att människan är en 
enhet inom vårdvetenskapen (Dahlberg et.al. 2003). Dahlberg et. al. (2003) beskriver 
livsvärlden som en värld, en levd värld, där handling och erfarenhet kommer fram. Vidare 
beskrivs det att det som skapar det unika i livsvärlden är hur vi ser, upplever, förstår, 
analyserar och beskriver världen.  Författarna har därför valt livsvärldsteorin som ansats då 
det är ambulanssjuksköterskans livsvärld de vill studera. Livsvärlden är vår unika värld där vi 
som människor dagligen befinner oss i. En värld som är högst personlig och som vi inte kan 
träda ur utan den förblir vår och ingen annans (Dahlberg, Nyström & Dahlberg, 2008). 
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Dahlberg & Segesten (2010) beskriver livsvärlden på det sätt vi förstår oss själva, andra och 
miljön. Vinklat till denna studie kan det beskrivas som det sätt sjuksköterskan inom 
ambulanssjukvården förstår sig själv i relation till LPT/LRV patienten, andra och den världen 
som finns utanför. För att vi som författare till denna studie ska komma åt det fenomen, det 
vill säga upplevelsen av att omhänderta patienter i samband med vård enligt LPT/LRV, så 
måste vi vända oss till dem som lever i och erfar det vi vill studera. Kunskapen söks i den 
levda erfarenheten (Dahlberg & Segesten, 2010; Dahlberg, 2008).  

Författarna är medvetna om att vi helt och hållet inte kan leva oss in i andra människors 
livsvärldar utan att vi själva är en del av livsvärlden när vi utforskar, dels vår egen, men 
framförallt andra livsvärldar (Bengtsson, 2005). Författarna vill försöka nå en djupare 
förståelse av innebörden för ambulanssjuksköterskor att möta patienter i samband med vård 
enligt LPT/LRV samt att förstå dess komplexitet vilket ligger till bakgrund för valet av denna 
teoretiska referensram. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv hoppas författarna få ta del av 
deltagarnas livsvärldar och på så vis tydliggöra upplevelser utav att möta patienter i samband 
med LPT/LRV.  

Arbetet som ambulanssjuksköterska är i de flesta fall ovisst och kräver ständigt en anpassning 
till de faktiskt rådande situationerna (Sterud et. al., 2008). Svensson och Fridlund (2008) har i 
sin studie sett att situationer som ambulanssjuksköterskan inte kan kontrollera, främst hotfulla 
situationer, leder till stor oro. Därav är denna studie väl angelägen att genomföra för att se om 
detta nya fenomen att ambulanssjukvården skall transportera patienter i samband med vård 
enligt LPT/LRV är en situation som ambulanssjuksköterskan faktiskt känner att de inte 
kontrollerar. Svensson och Fridlund (2008) såg också att de traumatiska upplevelserna i 
arbetet inte var det som ledde till störst oro och stress utan det var sympatikänslorna för 
patienterna och deras anhöriga.  

  

Metod 

Design 

Studien ska vara en empirisk intervjustudie med en deskriptiv fenomenologisk ansats.   

Fenomenologisk ansats  

Författarnas val av ansats, den deskriptiva fenomenologiska, beror på att den utgår från ett 
livsvärldsperspektiv (Dahlberg, 2006). Fokuseringen i studien skall ligga på människans levda 
erfarenhet.  Metoden går ut på att författarna tydliggör fenomenet som skall studeras. När ett 
fenomen i livsvärldsperspektivet ska undersökas är det viktigt att inte låta sin förförståelse för 
fenomenet styra, utan att vara medveten om den. Det för att försöka förebygga att 
undersökningen styrs åt ett redan förutbestämt håll. Förförståelsen ger emellertid kunskap om 
området som tänkts undersökas. Eftersom denna studie syftar till att få en ökad förståelse för 
ett livsvärldsfenomen anser författarna det lämpligt att använda sig av fenomenologin som 
metod (a.a.) 

Kännetecknet för en fenomenologisk studie är just att man försöker fånga upplevelsen kring 
ett fenomen. På det sättet det visar sig hos informanterna blir målet vilket ska vara att på ett så 
noggrant sätt kunna beskriva det. Enligt Polit och Beck (2012) vill vi som författare till denna 
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studie beskriva den centrala essensen som man upptäcker kommer igen i alla informanters 
livsvärldar samt så vill man beskriva alla variationer av livsvärldsmönster man träffar på. 

Grunden inom fenomenologin finner man i psykologin och filosofin och där beskrivs 
verkligheten som subjektiva fenomen av människors livserfarenhet (Dahlberg et. al, 2003). 
Det som studeras inom fenomenologin är människans perspektiv på sin värld, den värld man 
befinner sig i just nu vilket ter sig som fenomen (Dahlberg, Nyström & Dahlberg, 2008). 
Studiens fenomen är att studera ambulanssjuksköterskornas upplevelse av att omhänderta 
patienter i samband med vård enligt LPT/LRV under en ambulanstransport. Med 
fenomenologisk ansats vill författarna beskriva i sin studie essensen. Med detta menas, enligt 
Dahlberg, Nyström och Dahlberg (2008), den struktur i det fenomen som undersöks eller ”det 
som gör något till vad det är”. Alltså vilka aspekter är det som utgör fenomenet. 

Eftersom båda författarna till denna studie arbetar inom ambulanssjukvården och möter denna 
kategori av patienter relativt ofta har de egna tankar och upplevelser inom detta område. 
Författarna tror att detta blir en allt vanligare patientkategori inom den prehospitala vården 
och att oron hos personal finns vid dessa möten på hur situationen kan te sig. Vidare tror 
författarna också att detta är en patientgrupp utan tillhörighet inom vården och lämnas då ofta 
till sitt öde och ingen vårdinstans vill kännas vid dem. Under intervjuerna kommer författarna 
försöka att lägga sina egna upplevelser och tankar åt sidan och istället vara öppna för den 
intervjuades upplevelser och erfarenheter.  Polit och Beck (2012)  menar på att en god 
intervjuare är expert på ämnesvalet för intervjun men även på det mänskliga samspelet. Under 
intervjun måste snabba beslut fattas om vad som ska frågas och hur det ska frågas av 
intervjuaren.  

Deltagare och urval  

Studien kommer att genomföras i södra Sverige i de landsting där ambulanssjukvården 
genomför transporterna mellan vårdinrättningar vid vård enligt LPT/LRV. Författarna till 
denna studie har valt att inkludera nio ambulanssjuksköterskor för intervjuer. Deltagarna i 
studien skall vara specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och som tjänstgör inom 
ambulanssjukvården. För att erhålla variation vid datainsamlingen kommer författarna ta 
särskild hänsyn till deltagarnas ålder, kön och antal tjänsteår (0-4, 5-9, 10 eller mer) totalt som 
ambulanssjuksköterska. Tre deltagare kommer att väljas utifrån de tre tjänsteårskategorierna, 
dvs tre 0-4, tre 5-9 och tre 10 eller mer, totalt nio stycken.   

 

Tillvägagångssätt     

Initialt i studien kommer verksamhetschefen för de aktuella ambulansorganisationer, där 
ambulans används som transportsätt vid transporter mellan vårdinrättningar med patienter 
under vård enligt LPT/LRV, att kontaktats muntligt och skriftigt (se bilaga 1) för ett 
godkännande av studiens genomförande. Efter godkännande från verksamhetschef så 
kontaktas enhetschefer på stationerna som är tänkta att deltaga i studien (se bilaga 2). Med 
hjälp av enhetscheferna, via APT eller likande informationsträffar ute på arbetsplatsen, får 
författarna hjälp med att finna sina deltagare. Enhetscheferna samlar sedan in uppgifter, e-post 
adress samt telefonnummer, från de som visar sitt intresse. Författarna kontaktar sedan de 
intresserade via internmail med ett personligt brev (se bilaga 3) där studiens syfte presenteras 
och beskrivs samt lite övergripande information om tidsåtgång, utförande och så vidare. De 
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första nio ambulanssjuksköterskorna som svarar och uppfyller kriterierna samt där författarna 
ser att en god variation uppnås kommer erbjudas en plats i studien. För deltagare som visat 
intresse för studien men ej inkluderats kommer även dessa få ett personligt brev som tackar 
för visat intresse (se bilaga 4).  

Datainsamling  

Författarna avser sig att använda intervjuer med en fenomenologisk forskningsansats där 
intervjuernas syfte blir att deltagarna ska beskriva sina levda erfarenheter av det fenomen som 
studien har som syfte att studera samt att reflektera över dessa. Det författarna vill få fram 
genom intervjuerna är deltagarens livsvärld genom kvalitativa beskrivningar. Intervjuerna blir 
som en öppen dialog (Dahlberg, Nyström & Dahlberg, 2008). Intervjuerna som kommer att 
genomföras ska vara ostrukturerade med en övergripande fråga; ”vilken är din upplevelse av 
att möta patienter prehospitalt som vårdas med LPT/LRV?” Detta för att författarna under 
intervjun ska få så öppna och beskrivande svar som möjligt (Dahlberg, Nyström & Dahlberg, 
2008; Polit & Beck, 2012). Under hela intervjun använder dessutom författarna 
uppföljningsfrågor som till exempel ”Hur upplevdes det?, vill du berätta mer?” och så vidare 
allt för att få till en dialog utan att vara styrande (a.a.). För att skapa en uppfattning om 
intervjuernas längd samt att undersöka frågorna och hur utfallet utav dessa blir så 
missförstånd undviks så kommer en provintervju ske med en oberoende testperson (Polit & 
Beck, 2012). Testpersonen kommer ändock att väljas utifrån studiens inklusionskriterier. 
Provintervjun kan sedan leda till att frågorna omformuleras om oklarheter kommer fram 
under intervjun samt att kunna förbättra intervjutekniken (a.a.). Blir provintervjun bra 
kommer även den att inkluderas i studien.   

Innan intervjuerna påbörjas ges samma muntlig och skriftlig information som om att studien 
är frivillig och de medverkande kan när som helst avbryta deltagandet. När deltagaren tagit 
del av informationen kommer, innan intervjun påbörjas, de skriftligt få ge sitt samtycke till att 
studiens genomförs och att de förstått angiven information. Intervjuerna kommer att ske i 
enskilda samtalsrum på deltagarens arbetsplats. Båda författarna kommer att närvara vid 
intervjuerna. Under intervjuns gång kommer en av författarna vara mer aktiv och leda 
intervjun. Den andra författaren kommer att finnas i bakgrunden för att lyssna och observera 
men har möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. Genom att säkerställa att en maktbalans 
uppstår mellan informanten och författarna är förhoppningen att informanten skall känna sig 
bekväm i situationen. Med en eventuell maktposition hos intervjuarna i beaktande så kommer 
innan, den faktiska intervjun, att avsätta en tid för omkring prat så den intervjuade blir mer 
trygg med intervjuarna. Intervjuerna spelas in med digital inspelnings utrustning.    

Dataanalys   

Författarna kommer att analysera materialet från intervjuerna med en fenomenologisk ansats. 
Samtliga intervjuer kommer att skrivas ut ord för ord, så kallad transkribering, för att slutligen 
analyseras. Författarna kommer att analysera intervjuerna i fyra steg enligt Giorgi (1997) för 
att slutligen få fram ett resultat. Steg ett i analysen blir att all data igenomläses tills en 
förståelse nåtts för att få en allmän uppfattning av helheten. I steg två läses texten igenom för 
att urskilja meningsbärande enheter med fokus på det fenomen som undersöks. De 
meningsbärande enheterna uttrycks helt och hållet med den intervjuades sätt att uttrycka sig 
(Giorgi, 1997). Steg tre innebär sedan att när de meningsbärande enheterna beskrivits utrycks 
de i termer som lyfter fram det undersökta fenomenet. Slutligen i steg fyra görs en syntes av 
alla de transformerade meningsbärande enheterna med hänsyn till den intervjuades 
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upplevelser för att få essensen av fenomenet. Detta är upplevelsens struktur och kan uttryckas 
på ett antal nivåer (a.a.). Innehållet analyseras för att skapa teman som är relaterat till 
upplevelsen hos ambulanssjuksköterskan vid mötet av patienter i samband med vård enligt 
LPT/LRV.  

Etiska övervägande  

Tidigt ges information kring att deltagarnas identitet samt alla intervjuer avses behandlas 
konfidentiellt och endast kommer hanteras av författarna och därutöver förvaras inlåst. De 
inspelade intervjuerna kommer, när studien är färdig, att kasseras. Helsingforsdeklarationen 
(2011) beskriver att vid forskning av människor ska dessa vara informerade om bland annat 
studiens syfte och metod. Denna beskriver också vad gäller frivilligheten att delta men också 
om att syftet med forskning är att kunna förbättra sjukvården.  

Fokus inom omvårdnadsforskning är humanistisk vilket handlar om autonomprincipen. 
Autonomprincipen omfattar integritet, sårbarhet och värdighet. Inom omvårdnadsforskningen 
nämns också rättvise-, godhets- och icke-skada principerna vilket då innebär att författarna 
respekterar deltagarnas värdighet, personliga integritet samt att skydda dem. Konfidentialitet 
tar även Polit och Beck (2012) upp där deltagare i studien kommer att avidentifieras och som 
tidigare beskrivets kommer deltagare att efter yrkeskategori numreras för att författarna ska 
kunna urskilja datan då denna bearbetas . Deltagarna kommer att noga upplysas om att de när 
som helst under pågående studie kan välja att lämna utan att behöva förklara varför.  

Skulle intervjun leda till en upplevelse som den intervjuade tycker är jobbig, eller på annat 
sätt påverkar den intervjuade, så kommer dessa hänvisas till det samtalsstöd som erbjuds på 
arbetsplatsen. 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt har används (bilaga 5). I förhållande till 
risk och nyttoförhållandet anser författarna att det inte föreligger någon risk för att någon av 
intervjupersonerna skall skadas och att nyttan som studiens resultat visar är övervägande 
eventuella risker.    

Metodologisk diskussion   

I och med att författarna till den här studien båda har arbetat som sjuksköterskor inom både 
psykiatrin och ambulansverksamheten är de väl medvetna om sin förförståelse och om 
problematiken det medför att eventuellt påverka resultatet. Tack vare förförståelsen har 
intresset för ämnet uppstått och en vilja att undersöka det närmare. Genom en noggrann och 
systematisk användning av vald analysmodell hoppas författarna kunna minimera de egna 
upplevelsernas påverkan på resultatet.   

Alla deltagare måste ha upplevt fenomenet och måste kunna formulera vad det är som har 
upplevts. Det finns en risk att människor som har haft starka negativa upplevelser i samband 
med transporter av patienter med LPT/LRV är överrepresenterade i studien då dessa kan vara 
mer angelägna om att få berätta om sina upplevelser. Detta skulle kunna påverka studiens 
resultat.   

Frågornas utformning har en betydande roll i hur dessa uppfattas och kan verka ledande. 
Författarna har därför försökt att ställa öppna frågor som i största mån undviker missförstånd. 
Frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej” kommer att undvikas. Vår förhoppning med 
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detta är att deltagarna skall ges möjlighet att lämna så utförliga svar som möjligt. Polit och 
Beck (2012) beskriver att frågorna bör ge deltagarna en möjlighet att ge informativ och 
detaljerad information om det fenomen som studeras. Transkriberingen av insamlad data 
kommer ske i nära anslutning med intervjuerna för att minimera bortfall. Ljudfilerna lyssnas 
sedan igenom ytterligare en gång och jämförs med de transkriberad text. Därefter byter 
författarna material med varandra och kontrollerar varandras utskrifter med ljudfilerna. Enligt 
Olsson och Sörensen (2011) stärks trovärdigheten i den kvalitativa analysen genom slutsatser 
fria från egna åsikter och välgrundade konklusioner. Kontentan tas fram genom att 
meningsbärande enheter blir sammansatta så att de framhäver det betydelsefulla av den inre 
strukturen.  

Vid kvalitativ metod är författarna intresserade av de egenskaper eller kvalitéer en företeelse 
har. Kvalitativ metod är induktiv, det vill säga innebär en fördjupad analys av enstaka 
fallstudier och företeelsen kan observeras genom djupintervjuer, fältstudier eller deltagande 
observationer (Polit & Beck, 2012). Till skillnad mot kvantitativa metoder, där datainsamling 
sker med insamling av siffermässig data eller statistiska beräkningar, sker främst detta genom 
insamling av språkliga enheter som bearbetas och framförs som kategoriserade och språkligt 
beskrivande (Borg & Westerlund, 2006). Studiens syfte, som är att studera 
ambulanssjuksköterskans upplevelse av att möta patienter i samband med vård enligt 
LPT/LRV under ambulanstransport, så passar en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ 
metod. Polit och Beck (2012) stärker detta val genom att de menar på att det kvalitativa 
perspektivet har sin grund i hur människan upplever och tolkar verkligheten.    

Resultatets betydelse  

Författarnas förhoppning är att denna studie ska bidra med utökad förståelse för 
ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med tvång inom den prehospitala 
sjukvården. Vidare hoppas vi även att studien ska kunna användas som grund för nya rutiner 
kring vård och transporter av patienter med LPT/LRV. Förhoppningsvis bidrar studien också 
till kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet inom ramen för ambulanssjuksköterskans 
arbetssituation. Sist men inte minst hoppas författarna på att denna studie också motiverar till 
andra studier inom ämnet för att uppmärksamma ambulanssjuksköterskans upplevelse av det 
prehospitala mötet med patienter som vårdas med LPT/LRV. 
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Bilaga	  1	  (1/2) 

Brev till verksamhetschef 

Till verksamhetschef för ambulanssjukvården  Linnéuniversitetet 
     Fakulteten för hälso- och 
     livsvetenskap. 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvård 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu genomför vi vårt examensarbete i form av en projektplan 
för som sedan skall vara oss behjälpliga för en kommande magisteruppsats på avancerad 
nivå.. Vår magisteruppsats är tänkt som en kvalitativ intervjustudie av 
ambulanssjuksköterskans upplevelse vid det prehospitala mötet med patienter i samband med 
vård enligt LPT/LRV. Totalt kommer nio stycken ambulanssjuksköterskor att intervjuas.  

Det finns litteratur och forskning om vården inom psykiatrin men inga eller få studier som 
beskriver vården prehospitalt och hur ambulanssjuksköterskan, som är den första vårdande 
länken, upplever situationen. Därför kan det vara av stor nytta att genom denna studie få 
kunskap om ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda dessa patienter i ambulansen. 
Kunskapen är värdefull för att skapa en större förståelse och för att vara mer förberedd som 
ambulanssjuksköterska vid dessa situationer.  

De som deltar i studien ska vara ambulanssjuksköterskor (specialistutbildade i 
ambulanssjukvård) och som arbetar inom ambulanssjukvården. Datainsamlingen kommer att 
ske genom intervjuer, på deltagarens arbetsplats, som spelas in på band och därefter skrivs ut. 
Materialet bearbetas, analyseras och sammanställs sedan till ett resultat. Intervjumaterialet 
kommer att hanteras varsamt och konfidentiellt och vid publicering kommer det analyserade 
resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet bygger på informerat samtycke och är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Efter att studien är avslutad kommer allt 
intervjumaterial (ljudfiler och utskrifter) att förstöras.  

För mer detaljerad information var vänlig se bifogad projektplan. 

Mvh 

Student /leg. Sjuksköterska: 
Nicklas Johansson   Marcus Gustavsson 
073-930 40 34   070-380 75030 
epost: nj222ca@lnu.se   mg222pf@lnu.se 
 

Handledare 
Kim Wallin    0470-767809 
Universitetsadjunkt   kim.wallin@lnu.se 
Linnéuniversitetet 
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap   
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Bilaga 1 (2/2) 

Tillstånd att genomföra intervjun. 

□ Godkännes  □ Godkännes ej 

 

Ort och datum 

 

…………………………… 

 

Verksamhetschefens underskrift: ___________________________________________ 

 

Studerandes underskrifter: _________________________________________________ 
  Nicklas Johansson  Marcus Gustavsson 
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Bilaga 2 

Brev till enhetschef 

Till enhetschef för ambulansstation xxxxxxxxx  Linnéuniversitetet 
     Fakulteten för hälso- och 
     livsvetenskap. 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvård 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu genomför vi vårt examensarbete i form av en projektplan 
för som sedan skall vara oss behjälpliga för en kommande magisteruppsats på avancerad 
nivå.. Vår magisteruppsats är tänkt som en kvalitativ intervjustudie av 
ambulanssjuksköterskans upplevelse vid det prehospitala mötet med patienter i samband med 
vård enligt LPT/LRV. Totalt kommer nio stycken ambulanssjuksköterskor att intervjuas.  

Det finns litteratur och forskning om vården inom psykiatrin men inga eller få studier som 
beskriver vården prehospitalt och hur ambulanssjuksköterskan, som är den första vårdande 
länken, upplever situationen. Därför kan det vara av stor nytta att genom denna studie få 
kunskap om ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda dessa patienter i ambulansen. 
Kunskapen är värdefull för att skapa en större förståelse och för att vara mer förberedd som 
ambulanssjuksköterska vid dessa situationer.  

De som deltar i studien ska vara ambulanssjuksköterskor (specialistutbildade i 
ambulanssjukvård) och som arbetar inom ambulanssjukvården. Datainsamlingen kommer att 
ske genom intervjuer, på deltagarens arbetsplats, som spelas in på band och därefter skrivs ut. 
Materialet bearbetas, analyseras och sammanställs sedan till ett resultat. Intervjumaterialet 
kommer att hanteras varsamt och konfidentiellt och vid publicering kommer det analyserade 
resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet bygger på informerat samtycke och är frivilligt 
och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Efter att studien är avslutad kommer allt 
intervjumaterial (ljudfiler och utskrifter) att förstöras.  

För mer detaljerad information var vänlig se bifogad projektplan. 

Vi hoppas att du i egenskap av enhetschef vill förmedla denna bifogade information till dina 
anställda för att se om det finns några intresserade till att delta i vår studie. 

Mvh 

 

____________________________  ____________________________ 
Nicklas Johansson   Marcus Gustavsson 
Student/ leg. Sjuksköterska  Student/ leg. sjuksköterska 
073-930 40 34   070-380 75030 
epost: nj222ca@lnu.se   mg222pf@lnu.se 
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Bilaga 3 (1/2) 

Informationsbrev till deltagare 

Har du som ambulanssjuksköterska vårdat någon patient i samband med vård enligt 
LPT/LRV?  

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom ambulanssjukvård 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. Nu genomför vi vårt examensarbete i form av en projektplan 
för som sedan skall vara oss behjälpliga för en kommande magisteruppsats på avancerad 
nivå.. Vår magisteruppsats är tänkt som en kvalitativ intervjustudie av 
ambulanssjuksköterskans upplevelse vid det prehospitala mötet med patienter i samband med 
vård enligt LPT/LRV. Totalt kommer nio stycken ambulanssjuksköterskor att intervjuas.  

Det finns litteratur och forskning om vården inom psykiatrin men inga eller få studier som 
beskriver vården prehospitalt och hur ambulanssjuksköterskan, som är den första vårdande 
länken, upplever situationen. Därför kan det vara av stor nytta att genom denna studie få 
kunskap om ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda dessa patienter i ambulansen. 
Kunskapen är värdefull för att skapa en större förståelse och för att vara mer förberedd som 
ambulanssjuksköterska vid dessa situationer. 

För att delta i studien ska du vara ambulanssjuksköterska (specialistutbildad i 
ambulanssjukvård) och arbeta inom ambulanssjukvården. För att erhålla variation vid 
datainsamlingen kommer författarna ta hänsyn till deltagarnas ålder, kön och antal tjänsteår 
(0-4, 5-9, 10 eller mer) totalt som ambulanssjuksköterska.  Datainsamling kommer att ske 
genom en intervju som spelas in på band och därefter skrivs ut. Materialet bearbetas, 
analyseras och sammanställs sedan till ett resultat.  

Vi kommer att träffas på lämplig plats som du väljer, gärna på din arbetsplats, och intervjun 
beräknas ta ca 45-60 minuter. Om du väljer att medverka i studien, som är helt frivillig, kan 
du när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att behöva ange någon orsak. Vi 
kommer att hantera materialet varsamt och konfidentiellt. Inga namn kommer att nämnas i 
studien. Efter att studien är avslutad kommer allt intervjumaterial (ljudfiler och utskrifter) att 
förstöras.  

 

Med vänliga hälsningar 

Student /leg. Sjuksköterska: 
Nicklas Johansson   Marcus Gustavsson 
073-930 40 34   070-380 75030 
epost: nj222ca@lnu.se   mg222pf@lnu.se 
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Bilaga 3 (2/2) 

Förfrågan om deltagande i en studie vars syfte är att beskriva beskriva 
ambulanssjuksköterskans upplevelse vid det prehospitala mötet med patienter i samband med 
vård enligt LPT/LRV. 

 

Jag deltar gärna i studien. 

Namn: ___________________________________________ 

 

Epost: ____________________________________________ 

 

Telefonnummer: ____________________________________ Ring helst mellan: _________ 

 

Några frågor att besvara för spridning och variation i studien. 

Kön? 

□ Kvinna □ Man 

Antal år som anställd specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård? 

□ 0-4 □ 5-9 □ 10 och fler 
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Bilaga 4 

Brev till deltagare som inte erbjudits plats i studien 

Till dig som anmält intresse att delta i en studie angående ambulanssjuksköterskans 
upplevelse vid det prehospitala mötet med patienter i samband med vård enligt LPT/LRV.   
 
Vi vill i och med detta brev meddela att du tyvärr inte har inkluderas till att delta i vår studie. 
Många har visat sitt intresse och vi hade inga mer möjlighet för fler deltagare.  

Vid frågor och funderingar är ni vart välkomna att kontakta oss på epost. 

Med vänlig hälsning 
 

____________________________  ____________________________ 
Nicklas Johansson   Marcus Gustavsson 
Student/ leg. Sjuksköterska  Student/ leg. sjuksköterska epost: 
nj222ca@lnu.se   mg222pf@lnu.se 
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Bilaga 5 

 

Etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande 
inför rådgivande etisk bedömning/granskning.  

 

Projekttitel: Ambulanssjuksköterskans upplevelse vid det prehospitala mötet med patienter i 
samband med vård enligt LPT/LRV. 

 

Projektledare: Nicklas Johansson och Marcus Gustavsson 

Handledare: Kim Wallin och Kerstin Wikby 

 

  Ja Tveksamt Nej 
 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. enligt Personuppgiftslagen 
behandla personuppgifter som avslöjar ras eller 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 
fackförening eller att behandla personuppgifter som 
rör hälsa eller sexualliv). 

   
X 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker 
från rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

   
X 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka forskningspersonerna (t.ex. 
behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i 
Etikprövningslagen 2003:460) 

   
X 

 
4 

Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller 
PAD)? 

   
X 

 
5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, dementa eller psykiskt handikappade 
liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

   
X 

 
6 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer 
som kan påverka beslut om medverkan klart framgår 
(mörka inget men överdriv ej heller farorna). 
Minderårig skall i allmänhet ha målsmans 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

 
X 

  

 
7 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare 
när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta 
försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

 
X 
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8 

Eventuellt upprättande av personregister (där data kan 
kopplas till fysisk person) är anmält till 
registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

   

 
9 

Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för forskningspersonernas säkerhet är 
namngivna (prefekt, verksamhetschef ) 

 
X 

  

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett ”Nej”, fortsätt egengranskningen genom att kryssa 
när punkten uppfylld: 

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 
förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Projektledare eller motsvarande: 

 

………………………………………………………………………………………… 

namn 

 

…………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

…………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare eller motsvarande: 
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………………………………………………………………………………………… 

 

Handledare: 

 

............................................................................................. 

namn 

 

…………………………………………………………………………………………. 

titel 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Institution/enhet 

 

Underskrift handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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