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Bakgrund: Den prehospitala akutsjukvården är för många patienter det första mötet i 
vårdkedjan. I akuta skeden ligger fokus ofta på den medicinska behandlingen vilket kan 
medföra att patienterna känner sig som ett objekt för ambulanspersonalen att arbeta med. Det 
är därför viktigt att belysa hur patienter upplever den prehospitala vården. Syfte: Syftet med 
studien är att beskriva patienters upplevelser av den prehospitala vården i en akut situation. 
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie bestående av sju vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ ansats. Artiklarna analyserades utifrån inspiration av Graneheim och 
Lundmans beskrivning av innehållsanalys. Resultat: ”Upplevelser av att ringa” innehåller 
patienters känslor inför att ringa ambulans. ”Upplevelser av att vänta” innehåller hur patienter 
känner under tiden de väntar på ambulansen. ”Upplevelser av den prehospitala vården” 
innehåller hur patienter upplever och känner under den prehospitala vården. Slutsats: 
Patienterna kände rädsla och ångest under den prehospitala upplevelsen. Patienterna behövde 
bli bekräftade och involverade i vården för att känna sig som en person och inte som ett 
objekt för ambulanspersonalen att arbeta med. 

Nyckelord: akut situation, litteraturstudie, prehospital vård, upplevelser  
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INLEDNING 

Denna studie syftar till att beskriva patienters upplevelser av den prehospitala 
vården i en akut situation. Socialstyrelsen definierar prehospital akutsjukvård som 
omedelbara medicinska insatser som görs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför 
sjukhus (SOSFS 2005:13). Författarna tror att patienten riskerar att bli sedd som 
ett objekt för ambulanspersonalen att arbeta med istället för att bli bekräftad som 
en person som behöver vård. Den medicinska tekniken har utvecklats genom åren, 
men frågan är om omvårdnaden av patienten har följt med i utvecklingen. 
Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud (2003) menar att mötet med 
den prehospitala vården ofta är en snabb händelse med dominans på det 
medicinska perspektivet, vilket innebär att patientens rätt att bestämma över sin 
vårdsituation riskerar att försvagas eller helt försvinna.  
 
Kunskapen om patienters upplevelser av den prehospitala sjukvården under det 
första mötet är begränsade och forskning kring ämnet brukar ofta handla om 
närståendes perspektiv på händelsen (Marshal, Nairn, Roberts, Swann & Whotton 
2004). Därför är det viktigt att belysa patienternas perspektiv på den akuta 
händelsen. 
 
BAKGRUND 

Prehospital akutsjukvård 

Den prehospitala akutsjukvården har sina rötter i den militära sjukvården och har 
funnits sedan början av 1900-talet. Innan dess fanns det inte någon speciell 
sjukvårdshjälp med snabb transport till sjukhuset utan patienten fick själv ta sig 
dit. I början organiserades ambulansverksamheten av brandkår, sjukhus, taxi eller 
sjukstugor och därmed var kvaliteten inte alltid den bästa (Dahlberg et al. 2003). 
Enligt Dahlberg et al. (2003) fastställdes den första standardiseringen av 
ambulanserna på 1930-talet. På den tiden handlade det mest om att man skulle 
kunna köra och hämta patienterna så fort som möjligt och direkt transportera dem 
till sjukhuset (Dahlberg et al. 2003). Enligt Suserud (1998) utvecklades anestesi- 
och intensivsjukvården efter andra världskriget. När både trafiken och 
trafikskadade patienter ökade uppmärksammades behovet av att kunna behandla 
patienterna på plats och inte bara transportera dem (Suserud, 1998).  
 
Enligt Suserud (1998) började under 1970-talet utrustning, ambulansens storlek 
och personalens kompetens att diskuteras. Kravet på att få arbeta i ambulans var 
en sjuveckors kurs i ambulanssjukvård. Under denna tid började ambulanserna 
även bemannas med sjuksköterskor (Suserud, 1998). På 1980-talet utvecklades en 
kurs på 20 veckor för ambulanssjukvårdare. Även högre krav ställdes på SOS-
operatörerna vilket innebar mer medicinsk utbildning. Möjligheten för läkare att 
delegera administrering av läkemedelsbehandling ökade också under detta 
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årtionde (Suserud, 1998). År 1995 fastställdes det att det skulle finnas två 
yrkesgrupper inom ambulanssjukvården. Dessa var ambulanssjuksköterska och 
ambulanssjukvårdare (Suserud, 1998). Enligt Socialstyrelsen ska en ambulans 
alltid vara bemannad med en sjuksköterska som har behörighet att administrera 
läkemedel (SOSFS 2000:1). Även att ambulanspersonalen skulle ha samma 
säkerhet, kvalitet och kompetens som hos annan hälso- och sjukvård krävdes 
(Suserud, 1998). Socialstyrelsen menar också att vårdgivaren har ansvar för att 
hälso- och sjukvårdspersonalen inom den prehospitala akutsjukvården har den 
kompetens som krävs för att kunna ge prehospital akutsjukvård (SOSFS 2009:10). 
Utbildningen till ambulanssjuksköterska är grundutbildning till sjuksköterska på 
180 högskolepoäng, ett års arbetserfarenhet och sedan en specialistutbildning till 
ambulanssjuksköterska på 60 högskolepoäng (SFS 1993:100).  
 
Suserud (1998) menar att prehospital akutsjukvård har blivit en form av 
kvalificerad vård. Den har utvecklats från att vara sedd som en 
transportorganisation till att ha blivit en viktig del av patientens vård (Suserud, 
1998).  
 
Det vårdande mötet 

Enligt Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri & Wikander (2001) är grunden 
till all kontakt, all mänsklig utveckling och all tillväxt mötet mellan människor. 
De menar också att det förutsätts att möten inom vården är trygga och goda 
möten, vilket inte alltid stämmer. Vi förbereds sällan på de otrygga möten som 
kan uppstå. Det gör att vi inte är mentalt förberedda när vi sedan ställs inför dessa 
situationer (Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri & Wikander, 2001). 
 
Holmdahl (1990) anser att kaos är ett bra ord för den första tiden då ett trauma har 
inträffat. Kaos betyder oordning eller oreda (Holmdahl, 1990). Patienten hamnar i 
chock och i en fysisk stressituation. I denna situation är det viktigt med primär 
omvårdnad. En extra filt och något att värma händerna mot, att fråga vem 
patienten vill ta kontakt med, trösta och lyssna. Att trösta och lyssna för mycket är 
dock inte bra då det kan uppfattas som att patienten inte tas på allvar. 
Sjuksköterskan måste vara professionell (Holmdahl, 1990).  

 
”Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet 
styras av det som gagnar patienten på kort tid och lång sikt, av 
patientens legitima behov – inte av de egna behoven, känslorna och 
impulserna” (Holm, 1995, s. 51).   
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Enligt Holmdahl (1990) är självkännedom, empati och kunskap bra hjälpmedel 
för att professionell hållning i sjukvården ska bli så bra som möjligt. Det mest 
överlägsna hjälpmedlet är dock: att vilja sin medmänniska väl och praktiskt 
handla därefter (Holmdahl, 1990). 

Holm (1995) anser att det är viktigt att patienter som söker professionell hjälp blir 
bemötta med respekt. När patienten söker professionell hjälp befinner denne sig 
oftast i en situation som inte kan hanteras på egen hand. Patienten hamnar i en 
beroendeställning i motsats till sjuksköterskan som har både kunskap och 
kompetens. Denna beroendeställning gör att det är extra viktigt att sjuksköterskan 
visar patienten respekt (Holm, 1995). 
 
Carlander et al. (2001) skriver att alla samspel mellan människor är möten. Goda 
möten ger oss känslor av glädje och tillfredställelse. Otrygga möten ger oss 
känslor av rädsla och frustration (Carlander et al. 2001). Enligt Berglund, Holst & 
Sparrman (2003) är kommunikationen grundläggande i det mänskliga 

mötet för förståelsen mellan människor. Det är i mötet det goda 

samtalet mellan sjuksköterskan och patienten uppstår, då patienten 

känner sig förstådd och sedd. För att en god kommunikation ska 

uppstå måste sjuksköterskan vara lyhörd och kunna se och tolka 

både verbala och icke verbala signaler från patienten (Berglund et 

al. 2003).  

Enligt Holm (1995) är empati något som är mycket viktigt för att 

mötet med vården ska bli tillfredställande för patienten.  

 

”Empati betyder att fånga upp och förstå en annan 

människas känslor och att vägledas av den förståelsen i 

kontakten med den andra. Det är alltså fråga om både en 

inre process av att nå förståelse och ett sätt att 

kommunicera denna förståelse, inte bara i ord utan i 

alla de handlingar som riktas mot den andra” (Holm, 

1995 s. 77).  

 

Holm (1995) menar att sjuksköterskorna försöker förstå andra 

människors känslor genom att fråga sig själva hur de skulle känt i 

patientens ställe. Att de tänker på hur de har känt sig eller hur 

de skulle känna sig i en liknande situation. Erfarenhet används 

för att försöka förstå patienten. Det är dock viktigt att 

sjuksköterskan inte drar slutsatsen att patienten känner exakt 

likadant som han eller hon skulle ha gjort (Holm, 1990). Enligt 
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Holmdahl (1990) är avsikten med empati att göra något gott för en 

annan människa. Holmdahl (1990) anser även att grundregeln i 

relationen mellan sjuksköterska och patient är att tro på 

patienten. Säger patienten att denne har ont så måste 

sjuksköterskan lita på patienten och behandla smärtan. Det gäller 

helt enkelt att inte misstro patienten (Holmdahl, 1990). 
 
 

Patientperspektiv 

Dahlberg et al. (2003) menar att i den prehospitala akutsjukvården är 
patientperspektivet särskilt viktigt då patienten ofta är i behov av ett akut 
medicinskt omhändertagande. Eftersom patientens överlevnad ofta hänger på ett 
snabbt händelseförlopp, med många inslag av teknologi och medicin, riskerar 
patientens rätt att själv bestämma över sin vårdsituation att helt försvinna. Enligt 
Dahlberg et al. (2003) grundar sig ett patientperspektiv på att man betraktar 
patienten som en expert på sin egen kropp och dennes sjukdomstillstånd. Man bör 
därför som vårdare inom den prehospitala akutsjukvården vara öppensinnad till 
förslag från patienten angående den aktuella hälsosituationen då denne kan ha 
tidigare erfarenheter av liknande situation (Dahlberg et al. 2003). 
 
Kiessling & Kjellgren (2004) anser att genom att samtala med och lyssna på 
patienten kan vårdpersonalen visa att de bryr sig. Att som patient få bekräftelse på 
att den information man delar med sig når fram och används av vårdpersonalen 
ger en känsla av delaktighet. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan det lätt uppfattas 
som om vårdaren tar beslut över patientens huvud och därför är det viktigt att 
vårdaren tänker på att hela tiden behålla kontakten med patienten så de känner sig 
på samma nivå. Kontakten med patienten är lika viktig under själva 
omhändertagandet på skadeplatsen som under transporten till sjukhuset (Dahlberg 
et al. 2003). Dahn & Kiil (1991) menar att kommunikation bygger på ett givande 
och tagande inom bestämda ramar beträffande tid, plats och situation och att alla 
människor har ett behov av kontakt.  
 
Dahlberg et al. (2003) anser att på platsen där man hämtar patienten, exempelvis i 
deras hem, kan man tillämpa patientperspektiv genom att visa respekt till det 
aktuella hemförhållandet. Patienterna känner oro för sin försämrade hälsa och då 
kan det vara lugnande att veta att ambulanspersonalen tittat över hemmet så att 
alla dörrar och fönster är låsta och alla hushållsmaskiner är avstängda innan 
patienten åker mot sjukhuset. Under färden kan det kännas betryggande för 
patienten om ambulanspersonalen knyter an till något bekant som att exempelvis 
berätta var någonstans de befinner sig vid olika tillfällen (Dahlberg et al. 2003). 
Dahlberg et al. (2003) menar att det som är avgörande för hur mycket omvårdnad 
som behövs är patientens behov. Det är viktigt att tänka på att ge optimal vård 
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istället för maximal vård. Förutom kunskaper om själva omhändertagandet måste 
även ambulanspersonalen vara beredd på att ge en individuell bedömning av den 
skadade och snabbt göra en bedömning om kvalificerad vård ska ges på plats eller 
om patienten ska transporteras till sjukhuset direkt. Utifrån ambulanspersonalens 
teoretiska kunskaper och erfarenheter ska de bedöma utifrån ett patientcentrerat 
perspektiv vad som behövs göras på hämtplatsen och vad som kan göras i ett 
senare skede på sjukhuset (Dahlberg et al. 2003). 
 
 

Stipulativa definitioner 

• Akut situation 
I denna studie definieras en akut situation som när en patient känner att 
situationen är så pass ohållbar att ambulanssjukvården måste kontaktas för 
omedelbar sjukvård.  

 
• Prehospitala vården 
I denna studie definieras den prehospitala vården som från det tillfälle 
patienten ringer efter ambulans fram tills det att patienten lämnas över till 
personalen på akutmottagningen. I den prehospitala vården ingår även mötet 
med ambulanssjuksköterskan.  

 
• Patienters upplevelser 
I denna studie definieras patienters upplevelser som hur patienter upplever och 
känner inför beslutet att ringa efter ambulans, att vänta på ambulans och själva 
vården från ambulanspersonalen. 
 

Teoretisk referensram 

Under 1950-talet arbetade Ida Jean Orlando som ledare för ett forskningsprojekt 
vid The Yale School of Nursing. Det var där hon formulerade sin 
omvårdnadsprocess som genom åren blivit en del av många sjuksköterskors sätt 
att tänka och agera. År 1961 publicerades Orlandos bok The Dynamic Nurse-
Patient Relationship. Boken var tänkt som ett bidrag till diskussionen om 
sjuksköterska-patient-relationen, sjuksköterskans professionella roll och identitet 
samt om omvårdnadens specifika kunskapsutveckling. Teorin innebar att fokus 
flyttades över från att handla om omvårdnaden kring den medicinska diagnosen 
och dess konsekvenser, till att handla om patientens omedelbara upplevelse och 
därmed inkludera patientens aktiva deltagande i sin situation (Selanders, 
Schmieding & Hartweg, 1995) 
 
Orlando (1961) menar att eftersom alla patienter är unika och har olika behov av 
hjälp måste sjuksköterskan anpassa sig efter varje patients specifika 
omvårdnadsbehov. Utan att först etablera en stödjande relation, är patienten till en 
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början oförmögen att förmedla sina behov av hjälp. Det blir då omöjligt att 
identifiera patientens problem och det kan utgöra ett allvarligt hot mot patientens 
tillstånd (Orlando, 1961). Patientens beteende spelar stor roll då dennes problem 
på ytan ofta kan verka okomplicerat. En sjuksköterska som studerat en patients 
beteende kan därför komma fram till att det krävs mer avancerade 
omvårdnadsåtgärder för att lösa problemet (Orlando, 1961). Orlandos teorier kan 
tillämpas även på spädbarn, komatösa eller medvetslösa patienter. Då patienten 
inte kan tala eller är medvetslös kan sjuksköterskan låta närstående tala för 
patienten eller lita på sina egna observationer baserat på hur patienten beter sig 
och visar fysiologiska uttryck (Orlando, 1961). 
 
Orlando (1961) anser att sjuksköterskans reaktion på varje patient är viktig och att 
det aldrig går att förutspå hur sjuksköterskan kommer att reagera på patienten. 
Sjuksköterskan måste därför i varje situation utvärdera sina handlingar och 
reaktioner för att förstå vad det innebär för patienten (Orlando, 1961). Det är 
sjuksköterskans jobb att lindra och hjälpa patienter att undvika obehag och 
problem. Sjuksköterskan måste därför koncentrera sig på att ta bort störande 
moment som kan påverka patientens psykiska och fysiska välmående (Orlando, 
1961). Orlando (1961) menar att omvårdnad är en självständig och unik process, 
vars huvudmål är att tillgodose patientens omedelbara behov i här-och-nu-
situationer. Målen med omvårdnaden är att lindra psykiskt och fysiskt lidande för 
att främja välbefinnande. 
 
SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av den prehospitala 
vården i en akut situation.  
 
METOD 

Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie och baserades på sju 
vetenskapliga artiklar. Motivet till den använda metoden var att artiklarna 
baserades på intervjuer och därför bäst beskrev personernas upplevelser och 
känslor.  
 
Datainsamling och urval 

Sökningen efter artiklar skedde genom Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. 
Databaserna som användes var CINAHL och Medline. Det genomfördes 
dessutom manuella sökningar genom Google Scholar som är en manuell sökning 
som görs genom sökmotorn Google och söker efter vetenskaplig litteratur världen 
över. 
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Inklusionskriterier: 

• Peer reviewed – granskade artiklar 
• Artiklar från år 2000 och framåt 
• Patienter över 18 år  
• Skrivna på svenska eller engelska 
• Artiklar baserade utifrån patienternas perspektiv 

 
Exklusionskriterier: 

• Kvantitativa studier 
• Studier gjorda utanför Europa 
• Anhörigas upplevelser av händelsen 

            
Nedan följer en tabell över vilka databaser som användes, vilka sökord som 
användes, antal träffar vid sökningen och hur många artiklar som användes till 
litteraturstudien. 

Tabell 1. Redovisning av sökresultatet. 

Databas: 
 

Sökord Antal 
träffar 

Använda 
artiklar 

CINAHL Prehospital care AND experiences 35 3 

Prehospital care AND experiences AND patients 18 0 (2)* 

Ambulance service AND care AND Swedish 4 1 

Ambulance AND nursing 176 1 (2)* 

Out-of-Hospital AND Emergency medical service 417 0 

Medline Prehospital care AND emergency AND patient 
experience  

0 0 

Prehospital care AND emergency AND patient  128 0 
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* Artiklar redan hittade med andra sökord. 

Dataanalys 
Artiklarna granskades utifrån bilaga H ur Bahtsevani, Stoltz & Willman (2006). 
Artiklarna graderades in i grupperna bra, medel eller dålig. För exempel på 
kvalitetsgranskning, se bilaga 1. Analysen av artiklarna gjordes med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim & Lundman, i Granskär och 
Höglund-Nielsens (2008) bok fokuserar kvalitativ innehållsanalys på tolkning av 
texter. Författarna använde sig av Graneheim & Lundmans beskrivning av hur 
man gör en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim & Lundmans (2004) 
beskrivning analyseras textmaterialet i åtta olika steg. Fyra av dessa steg användes 
i denna studie. De steg som användes var: meningsenhet, kondensering, kod och 
kategori.  
 
I steg ett läste författarna noggrant genom artiklarna enskilt för att inte missa 
någon viktig information. Därefter markerades meningsenheter med 
överstrykningspennor. Även detta gjordes enskilt med olika färger. 
Meningsenheterna fördes sedan över till ett separat papper. Därefter diskuterades 
dessa utifrån syftet och det bestämdes vilka meningsenheter som skulle användas 
och inte användas i resultatet.  
 
I steg två kondenserades de utvalda meningsenheterna. Först översattes 
meningsenheterna från engelska till svenska och sedan skrevs dem om så att de 
blev mer lätthanterliga. Därefter diskuterades ännu en gång vad som skulle 
användas i resultatet. Ett fåtal kondenseringar kasserades efter diskussionen då 
författarna ansåg att de inte svarade på syftet.  
 
I steg tre kodades kondenseringarna efter innehållet. Ett exempel på kodning var 
kondenseringen: den skadade måste ge upp sin integritet för att få maximal hjälp. 
Denna kondensering kodades till: lämna ut sig. Detta gjordes gemensamt. 
 
I steg fyra beslutades vilka tre kategorier som skulle användas och sedan delades 
koderna in i dessa: upplevelser av att ringa, upplevelser av att vänta och 
upplevelser av den prehospitala vården. Även detta gjordes gemensamt.  

Översikt av de analyserade artiklarna ses i bilaga 2.  

Prehospital care AND emergency patients 2 0 

Ambulance AND emergency AND patients 
experiences 

2 1 

Google 
Scholar 

Manuell sökning: Experiences of emergency 249 1 
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Tabell 2. Exempel på författarnas innehållsanalys.  

Meningsenhet: Kondensering: Kod: Kategori: 

In order to be saved and 
to get maximum care, 
the injured person now 
realizes that he is forced 
to give up his/her 
integrity and to 
unconditionally expose 
his/her body to others, 
which means being 
figuratively and literally 
naked. 

Den skadade 
måste ge upp sin 
integritet för att få 
maximal hjälp. 

Lämna ut sig Upplevelse 

Being close and 
touching are of 
tremendous importance 
when a person is 
injured, confused and 
has difficulties in 
getting a foothold. 

Närhet och 
beröring är viktigt 
för den skadade 
personen.  

 

Känsla av närhet Upplevelse 

 

RESULTAT 

Upplevelser av att ringa  

Den prehospitala vården börjar då patienten tar beslutet att ringa efter en 
ambulans. Det är ofta ett ångestfyllt beslut som ibland involverar släktingar och 
vänner. Påtryckningar från närstående är vanligt för att slutligen få patienten att 
ringa och be om hjälp då situationen är ohållbar (Ahl, Jansson & Nyström, 2006). 
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Patienterna tyckte att det var lätt att komma ihåg numret till larmcentralen och de 
tog för givet att någon skulle svara direkt (Forslund, Kihlgren, Östman & Sörlie, 
2005). 
 
Många väntade och tvekade länge i hopp om att de skulle kunna klara av 
situationen själva eller att det skulle gå över. Patienterna tvekade över att ringa 
ambulans då de var rädda att folk skulle tro att de utnyttjade ambulanssjukvården. 
De kände även att de inte ville vara till besvär för släktingar och vänner och 
övervägde andra sätt att ta sig till sjukhuset (Ahl et al. 2006). 
 
En del patienter dröjde med att ringa till larmcentralen och lät istället smärtan 
växa. När smärtan sedan blev outhärdlig hade de ett desperat behov av att snabbt 
bli förstådda av larmcentralsoperatören om hur allvarlig situationen var (Forslund 
et al. 2005). 
 
Patienterna uttryckte att de var rädda för att bli exponerade och hamna i fokus av 
händelsen. En del av patienterna berättade att de inte ville ha uppmärksamheten 
som en ambulans för med sig. Några patienter uppgav att de ringde och avbokade 
möten och träffar innan de ringde ambulansen som ett sätt att förbereda sig på den 
oväntade händelsen (Ahl et al. 2006). 

 
“The first thing that came into my mind when I felt the pain 
was. . . ‘‘I have to work’’ and then I remembered. . . I was supposed 
to cut wood, as I was just about to change over to heating with 
wood, so instead I called a person who delivers oil and arranged 
with him to fill the oil tank. . .then I called the ambulance because I 
was in such agony” (Ahl et al. 2006, s. 14). 
 

När de till slut tagit beslutet att ringa efter ambulans upplevde patienterna en 
känsla av lättnad och kände sig fria från ansvaret då de visste att hjälpen var på 
väg. Känslan av lättnad gjorde patienterna lugna och symtomen avtog något. När 
de sedan insåg att sjukvård var brådskande låg deras enda tanke på att smärtan och 
lidandet skulle upphöra (Ahl et al. 2006). 
 

“The stress and pain began to ease when I knew that the ambulance 
was on its way.” (Ahl et al. 2006, s. 13). 
 

Upplevelser av att vänta 

Efter beslutet att ringa ambulans är taget så följer en tid av väntan som kan vara 
fyllt av rädsla, ångest, ensamhet och hjälplöshet (Ahl et al. 2006). Då patienterna 
var ensamma när den akuta situationen uppstod förstorades känslan av ensamhet 
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och tiden att vänta på ambulansen blev den värsta då de inte hade någon att prata 
med (Forslund et al. 2005). 
 
Det fanns en rädsla bland vissa patienter att om de var ensamma och förlorade 
medvetandet så skulle det vara svårt för ambulansen att hitta dem. Kontakt med 
larmcentralen under väntan var därför mycket viktigt och hade en lugnande effekt 
(Forslund et al. 2005). 
 
Beslutet att ringa och vänta på ambulansen innebär att patienten lämnar över 
ansvaret till någon annan. De förlitar sig på att vårdgivarna tar ansvar för dem 
(Ahl et al. 2006). 

 
“I felt so ill that I thought I was about to become unconscious, 
but knowing that someone is on the way meant that I was not 
worried, as I knew they would find me” (Ahl et al. 2006, s. 17). 
 

Upplevelser av den prehospitala vården 

När ambulanspersonalen kom till olycksplatsen och tog över ansvaret kände sig 
patienten lättad över att inte behöva klara sig själv (Forslund et al. 2005). Det var 
en känsla av frihet och säkerhet att lämna över ansvaret till någon annan när de 
själva inte kunde hantera situationen (Ahl et al. 2006). När patienten blev lättad 
frigjordes spänningar och smärtan blev mer uppenbar (Ekebergh, Elmqvist & 
Fridlund, 2008). 
 

” I think the worst pain came when they (ambulance and fire 
services) were coming, and my body in one way gave up 
responsibility…or…how the brain disconnects, they are taking care 
of me” (Ekebergh et al. 2008 s. 188). 
 

Det var mycket viktigt för patienterna att behandlingen började i hemmet och 
fortsatte i ambulansen på vägen till sjukhuset (Forslund et al. 2005). 
Några patienter blev dock överraskade och frustrerade över att behandlingen 
började på plats istället för omedelbar transport (Ahl et al. 2006). Patienterna 
kände sig trygga när de visste att de hade tillgång till professionell hjälp och att 
ambulansen var väl utrustad. De förväntade sig att kompetent personal kunde lösa 
deras problem (Ekebergh et al. 2008). De flesta tyckte att ambulanstransport var 
ett säkert och förtroendegivande sätt att ta sig till sjukhuset (Ahl et al. 2006).  
Närhet och beröring var också viktigt för att patienterna skulle känna sig trygga 
(Ekebergh et al. 2008). Trygghet och lugn påverkades även av hur 
ambulanspersonalen uttryckte sig när de tog kommandot med enkla instruktioner 
som patienterna förstod. Brist på stöd från ambulanspersonalen gav känslor som 
oro och osäkerhet. En del av ambulanspersonalen varken lyssnade eller förklarade 
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så att patienterna kunde förstå vad som skedde (Björnstig, Franzén & Jansson, 
2006). Omvårdnad var baserat på det förtroende som patienten hade för de som 
vårdade dem, vilket krävde att patienten visades respekt. Ett ödmjukt bemötande 
från ambulanspersonalen var viktigt för att etablera en god atmosfär till patienten 
(Ahl, Hjälte, Johansson, Jonsson, Suserud & Wireklint-Sundström, 2005).  
 
Kommunikationen var också viktig för en god omvårdnad. Ambulanspersonalen 
gjorde medvetna val att säga hejdå till patienterna efter att de hade lämnat dem på 
akutmottagningen. Patienterna kände att ambulanspersonalen lyssnade på dem 
och att det fanns tillräckligt med tid för kommunikation, men det var inte alltid 
patienterna förstod vad ambulanspersonalen menade (Melby & Ryan, 2005).  
 
Bekräftelse var nödvändigt för att patienterna skulle känna att de var någon och 
inte bara ett objekt för ambulanspersonalen att jobba med (Ekebergh et al. 2008).  
En känsla av tillit utvecklades när vårdgivarna hanterade patienterna som 
individer med unika behov (Björnstig et al. 2006).  Patienterna kände att de var 
tvungna att ge upp sin integritet och lämna ut sig själva för att få maximal hjälp av 
ambulanspersonalen (Ekebergh et al. 2008). Deras självbild förbättrades när de 
kände att de var i fokus och att behandlingen var ”skräddarsydd” efter deras 
behov (Forslund et al. 2005). Patienterna upplevde att de kände sig förlamade i 
den kaotiska situationen. De kände sig även ensamma och övergivna (Ekebergh et 
al. 2008). De insåg att de var beroende av andra människor (Forslund et al. 2005). 
En balans mellan den medicinska vården och omvårdnaden var den viktigaste 
ingrediensen i den prehospitala akutsjukvården, men vid svåra och komplicerade 
fall fick ibland tankar och känslor underordnas det medicinska arbetet (Bruce, 
Dahlberg & Suserud, 2003). Ambulanspersonalen ansågs artiga och hjälpfulla. 
Vården ansågs vara så bra som den förväntades att vara och patienterna var 
allmänt nöjda med ambulanssjukvården (Melby & Ryan, 2005).  
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av den prehospitala 
vården vid akuta situationer. Metoden som användes var en litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. Valet att göra en litteraturstudie baserades mestadels på grund av 
begränsat med tid. Alternativet som fanns var att göra en empirisk studie. 
Författarna ansåg att det inte fanns tid till att få fram ett välarbetat och trovärdigt 
resultat genom den metoden på så kort tid.  
 
I analysen ingick sju artiklar vilket visade sig vara ett rimligt antal för att få fram 
ett relevant resultat. Ett större antal hade förmodligen inte gjort någon större 
skillnad på resultatet. Alla sju studierna baserades på kvalitativa 
undersökningsmetoder. Sex av de sju studierna var gjorda i Sverige. Den sjunde 
var gjord i England. Det ansågs inte påverka resultatet nämnvärt då Sverige och 
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England har liknande sjukvårdsystem (Sveriges kommuner och landsting, 2006). 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha påverkat resultatet genom 
feltolkning vid översättning. Artiklarna var från 2003 och framåt vilket talar för 
att den senaste forskningen användes i studien. Studierna gjordes på patienter över 
18 år vilket gav ett resultat som endast kan relateras till vuxna människor. Att ha 
med studier baserade på barns upplevelser skulle med stor sannolikhet påverka 
resultatet mycket.  
Artiklar med kvantitativa studier valdes bort. Detta på grund av att författarna 
ville få fram patienternas upplevelser vilket ansågs vara lättast genom intervjuer. 
Studier gjorda utanför Europa valdes bort på grund av att skiljer sig för mycket i 
sjukvårdssystemen. Anhörigas upplevelser av händelsen valdes bort för att 
författarna ansåg att det inte var relevant till studiens syfte.  
 
De valda sökorden uppfattades som tillräckliga för att få den information som 
söktes. Såhär i efterhand inser författarna att någon mer databas än CINAHL och 
Medline kunde använts. Dock hade det antagligen inte bidragit till någon större 
skillnad i resultatet förutom att det kunde styrkt trovärdigheten.  
 
Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys som beskrevs av 
Graneheim & Lundman (2004). Det kändes självklart att använda en kvalitativ 
innehållsanalys eftersom att alla artiklarna var kvalitativa. Graneheim & Lundman 
(2004) analyserar materialet i åtta steg. Endast fyra av dessa valdes att användas. 
Detta beslut berodde på att de andra fyra stegen inte ansågs tillföra något till 
resultatet. Denna metod var tydlig, lätt att förstå och relativt okomplicerad att 
använda. En annan analysmetod hade förmodligen gett ett liknande resultat. 
Författarna läste textmaterialet flera gånger var för sig och kom fram till samma 
slutsatser vilket borde göra resultatet mer trovärdigt. 
 
Resultatdiskussion 

Resultatet visade att personer som var i behov av akut vård kände rädsla och 
ångest inför beslutet att ringa ambulans. Enligt Bowman (2000) är rädsla, 
depression, ångest och sorgsenhet en del av det akuta insjuknandet. 
En del patienter ringde och avbokade möten innan de ringde ambulansen. 
Författarna tror att detta är ett desperat sätt för patienten att förbereda sig inför vad 
som kan bli en lång sjukhusvistelse. Bowman (2000) nämner i sin studie att när en 
människa hamnar i en oväntad situation och plötsligt blir sjuk visar denne sina 
känslor bland annat genom osäkerhet och orationellt beteende.  
 
Patienterna uppgav att det ibland krävdes påtryckningar och beslutstagande från 
vänner eller släktingar för att ambulansen skulle kontaktas. Man kan anta att detta 
kan bero på att patienterna förnekar sin sjukdomskänsla i hopp om att symtomen 
ska försvinna av sig själv. Enligt Forslund, Sörlie & Quell (2008) var beslutet att 
ringa efter ambulans åt en närstående inte ett lätt beslut för de anhöriga att fatta 
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och att de tvekade länge innan de väl ringde. Vändpunkten kom när de insåg att 
tillståndet för den närstående blev så pass allvarligt att de blev tvingade till att 
ringa. Orlando (1961) menar att då patienten inte kan tala eller är medvetslös kan 
sjuksköterskan låta närstående tala för patienten eller lita på sina egna 
observationer baserat på hur patienten beter sig och visar fysiologiska uttryck.  
 
Vidare visade resultatet att många väntade och tvekade länge innan de kontaktade 
ambulansen då de kände en rädsla inför att bli exponerade och hamna i fokus. Vi 
tror att ambulanspersonalen måste uppmärksamma patientens önskan om att inte 
få för mycket uppmärksamhet från omgivningen. Orlando (1961) menar att det är 
sjuksköterskans jobb att lindra och hjälpa patienter att undvika obehag och 
problem. Sjuksköterskan måste därför koncentrera sig på att ta bort störande 
moment som kan påverka patientens psykiska och fysiska välmående. Axelsson 
(1997) menar att så länge en människa är frisk kan han eller hon själv tillgodose 
sina egna behov, men vid ett insjuknande kan hela livssituationen i ett ögonblick 
förändras. Förutom den psykiska upplevelsen av att vara sjuk eller skadad med 
känslor av ängslan, oro och smärta, kan den drabbade omges av okända 
människor i en främmande miljö. 
 
Av resultatet framgick att patienterna kände sig ensamma under tiden de väntade 
på ambulansen. Vi tror att detta beror på att patienterna var rädda och kände sig 
sårbara då det inte finns någon som kunde hjälpa dem tills ambulansen anlänt. 
Enligt Danielsson & Svedlund (2003) upplever en person som drabbats av en 
hjärtinfarkt en existentiell ensamhet när livet plötsligt förändras av ett 
insjuknande. Även närstående blir påverkade och upplever en känsla av ensamhet 
då de ställs inför tragedi, förändringar och hot i samband med insjuknandet. 
 
Resultatet visade att patienterna kände en lugnande effekt då de fick prata med 
någon på larmcentralen under tiden de väntade på ambulansen. Vi tror detta beror 
på att, eftersom patienterna kan känna sig utsatta, rädda och ensamma när de blir 
akut sjuka, kan det vara en trygghet att ha någon att prata med som kan ge 
lugnande besked. Enligt Wahlberg & Wredling (2001) kunde patienter ibland 
känna en osäkerhet över hur de skulle hantera sina symtom vid ett insjuknande 
och sökte råd och stöd från en sjuksköterska via telefon. Patienterna upplevde då 
åter igen en känsla av trygghet och kontroll. Berglund, Holst & Sparrman (2003) 
menar dock att för att en god kommunikation ska kunna uppstå måste 
sjuksköterskan vara uppmärksam på både verbala och icke verbala signaler från 
patienten. Orlando (1961) menar att om man inte först etablerar en stödjande 
relation blir patienten oförmögen att förmedla sina behov av hjälp. Det blir då 
omöjligt att identifiera patientens problem som kan utgöra ett allvarligt hot mot 
dennes tillstånd. Vi tror att samtal med en sjuksköterska under en akut situation 
kan vara bra på så vis att det ger en känsla av trygghet, men för att ge adekvat och 
säker vård måste man träffa patienten i person. 
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Resultatet visade också att de flesta patienter kände sig lättade och mer 
avslappnade när ambulansen kom till olycksplatsen. De kände en viss frihet att få 
lämna över ansvaret till personalen när de själva inte kunde hantera situationen. 
Dessutom kände de trygghet när de visste att de hade tillgång till professionell 
hjälp. De förväntade sig att kompetent personal kunde lösa deras problem. 
Carlander et al. (2001) menar på att det förutsätts att möten inom vården är trygga 
och goda möten.  
 
Patienterna kände att trygghet och lugn påverkades av hur 
ambulanssjuksköterskorna uttryckte sig när de tog kommandot. Brist på stöd från 
dem gjorde patienterna oroliga och osäkra. En del ambulanssjuksköterskor varken 
lyssnade eller förklarade så att patienterna kunde förstå vad som skedde. 
Patienterna kände att bekräftelse var nödvändigt för att de skulle känna att de var 
någon och inte bara ett objekt för ambulanspersonalen att jobba med. Enligt 
Kiessling och Kjellgren (2004) ges en känsla av delaktighet när man som patient 
får bekräftelse på att den information man delat med sig når fram och används av 
vårdpersonalen. Patienterna kände att de var tvungna att ge upp sin integritet och 
lämna ut sig själva. De kände sig också förlamade, ensamma och övergivna. De 
insåg att de var beroende av andra människor. Dahlberg et al. (2003) menar på att 
då det lätt kan uppfattas som att vårdaren tar beslut över patientens huvud är det 
viktigt att vårdaren tänker på att hela tiden behålla kontakten med patienten så de 
känner sig på samma nivå. Dahlberg et al. (2003) säger också att eftersom 
patientens överlevnad ofta hänger på ett snabbt händelseförlopp, med många 
inslag av teknologi och medicin riskerar patientens rätt att bestämma över sin 
vårdsituation helt att försvinna. Dahlberg et al. (2003) skriver att det som är 
avgörande för hur mycket omvårdnad som behövs är patientens behov. De påstår 
att det är viktigt att ge optimal vård istället för maximal vård. Patienterna 
utvecklade känslor av tillit och deras självbild förbättrades när 
ambulanspersonalen hanterade patienterna som unika individer och vården var 
”skräddarsydd” efter deras behov. 
 
Orlando (1961) skriver i sin teori att alla patienter är unika och har olika behov av 
hjälp och därför måste sjuksköterskan anpassa sig efter varje patients specifika 
omvårdnadsbehov. Teorin innebär att man ska ha fokus på patientens omedelbara 
upplevelse och därmed inkludera patientens aktiva deltagande i sin situation. 
Enligt Dahlberg et al. (2003) måste ambulanspersonalen vara beredd på att ge en 
snabb individuell bedömning av den skadade och snabbt bestämma om vård ska 
ges på plats eller om patienten ska transporteras till sjukhuset direkt.  
 
Resultatet visar vidare att det var mycket viktigt att det fanns en balans mellan den 
medicinska sjukvården och omvårdnaden. För att patienten skulle känna 
förtroende för ambulanssjuksköterskorna krävdes det att patienten visades respekt. 
Enligt Holm (1995) befinner patienten sig i en situation som denne inte kan 
hantera själv och hamnar då i en beroendeställning och då är det mycket viktigt att 
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patienten visas respekt.  Ödmjukhet och god kommunikation var också viktigt för 
att patienten skulle få förtroende för ambulanssjuksköterskorna och för en god 
omvårdnad. Berglund et al. (2003) menar på att kommunikationen är 
grundläggande i det mänskliga mötet för förståelsen mellan människor.  
Enligt Dahn och Kiil (1991) bygger kommunikation på ett givande och tagande 
inom bestämda ramar beträffande tid, plats och situation. Kontakten är lika viktig 
på skadeplatsen som i ambulansen på vägen till sjukhuset (Dahlberg et al. 2003).  
 
SLUTSATS 

Resultatet visar att patienterna känner rädsla och ångest inför att ringa 
ambulansen. Att vänta på ambulansen kan vara plågsamt och rädslan att ingen ska 
hitta dem är stor. Den prehospitala vården anses vara så bra som den förväntas 
vara och ambulanssjuksköterskorna upplevs trevliga och artiga. Resultatet visar 
också på att patienterna känner sig trygga och lättade när de får hjälp och får 
lämna över ansvaret till kompetent personal. De känner även trygghet av att veta 
att ambulansen är väl utrustad och de upplever ambulanstransporten som ett säkert 
sätt att ta sig till sjukhuset. Trygghet påverkas mycket av hur 
ambulanssjuksköterskorna uttrycker sig och hur de bemöter patienterna. 
Bekräftelse är viktigt för att patienten ska känna sig som en person och inte som 
ett objekt för ambulanssjuksköterskorna att arbeta med. Patienterna kände att de 
inte alltid förstod vad ambulanspersonalen menade. Vad kan detta bero på? 
Använder ambulanspersonalen för många medicinska termer så att patienten inte 
förstår? Eller är patienten så skärrad att informationen inte når fram? Dessa 
funderingar dök upp hos författarna. 

Att beskriva hur patienter upplever den prehospitala vården är viktigt för att kunna 
ge så bra vård som möjligt. Författarna upplevde att det inte fanns tillräckligt 
mycket forskning om patienternas upplevelser av den prehospitala vården då det 
var svårt att hitta artiklar och anser att fler studier borde göras.   
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BILAGA 1  
Granskningsformulär för kvalitativ metod 
Modifierat granskningsformulär enligt Bahtsevani, Stolz och Willman (2006)  

Titel: More than a medical treatment: The patient’s first encounter with prehospital 
emergency care. 

Författare: Ekeberg, Elmqvist och Fridlund 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering  Ja (x) Nej ( ) 

Patientkarakteristiska   Antal: 18 
    Ålder: 18+ 
    Man/Kvinna: Både och 

Är kontexten presenterad?   Ja (x) Nej ( ) 

Etiskt resonemang?   Ja (x) Nej ( ) 

Urval  

- strategiskt?   Ja (x) Nej ( ) 
- relevant?   Ja (x) Nej ( ) 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja (x) Nej ( ) 
- datainsamling tydligt beskriven?  Ja (x) Nej ( ) 
- analys tydligt beskriven?  Ja (x) Nej ( ) 

Giltlighet 

- Är resultatet logiskt?   Ja (x) Nej ( ) 
- Råder datamättnad?   Ja (x)  Nej ( ) 
- Råder analysmättnad?  Ja (x) Nej ( ) 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja (x) Nej ( ) 
- Förhållande till teoretisk referensram?  Ja ( ) Nej (x) 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra (x) Medel ( )      Dålig ( ) 
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Granskare: Lina Saade och Fredrik Sandberg
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BILAGA 2 

Artikelöversikt  

Författare & 
land 

Titel Tidskrift & årtal Syfte  Metod  Resultat & 
kvalitetsbedömning 

Ahl, C., Jansson, 
L., & Nyström, M. 

Sverige 

Making up one’s 
mind: - Patients’ 
experiences of 
calling an 
ambulance 
 

Accident and 
Emergency Nursing, 
2006 

Att analysera och 
beskriva patienternas 
upplevelser av att ringa 
efter ambulans och 
väntan på ambulansen 

20 personer intervjuades 
individuellt i sina egna 
hem.  

Oro och ångest var en stor del i 
beslutet att ringa ambulansen och 
under väntan på ambulansen. 

 
Bra 

Melby, V., & 
Ryan, A. 

England 

Caring for older 
people in 
prehospital 
emergency care: 
can nurses make a 
difference? 
 

Journal of Clinical 
Nursing, 2005 

Att utforska äldre 
personers upplevelser 
av den prehospitala 
akutsjukvården.  

Gruppintervjuer gjordes 
med personer över 65 år 
gamla.  

Kommunikation mellan patient och 
sjuksköterska var viktigt för en god 
omvårdnad.  

 
 
Bra 

Bruce, K., 
Dahlberg, K., & 
Suserud, B-O.  

Sverige 

Ambulance nursing 
assessment: part 
two 

Emergency Nurse, 
2003 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor kan 
göra skillnad i 
prehospital 
akutsjukvård 
 

Sex personer 
intervjuades och 
intervjuerna spelades in 
och skrevs sedan ner. 

Det var av stor vikt att 
sjuksköterskorna hade en nära 
kontakt med patienterna. 

 
 Medel 
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Författare & 
land 

Titel Tidskrift & årtal Syfte  Metod  Resultat & 
kvalitetsbedömning 

Ahl, C., Hjälte, L., 
Johansson, C., 
Jonsson, A., 
Suserud, B-O., & 
Wireklint-
Sundström, B. 

Sverige 

Culture and care in 
the Swedish 
ambulance 
services.  

 

Emergency Nurse, 
2005 

 

Beskriva mötet mellan 
patient och 
sjuksköterska i den 
prehospitala 
akutsjukvården. 

 

Sex personer 
intervjuades och 
intervjuerna spelades in 
och skrevs sedan ner. 

Ett ödmjukt bemötande från 
ambulanspersonalen var viktigt för 
att etablera en god atmosfär till 
patienten. 

 
 
Medel 

Ekebergh, M., 
Elmqvist, C., & 
Fridlund, B. 

Sverige 

More than a 
medical treatment: 
The patient’s first 
encounter with 
prehospital 
emergency care. 

International 
Emergency 
Nursing, 2008 

Att beskriva och förstå 
patientens första möte 
med den prehospitala 
akutsjukvården. 

18 personer 
intervjuades i deras 
hem eller på deras 
arbetsplats. 

Bekräftelse var nödvändigt för att 
patienterna skulle känna att de var 
någon och inte bara ett objekt för 
ambulanspersonalen att jobba med 

Bra 

Björnstig, U., 
Franzén, C., 
Jansson, L.  

Sverige 

Injured in traffic: 
Experiences of care 
and rehabilitation. 

Accident and 
Emergency 
Nursing, 2006 

Att beskriva de 
skadades individuella 
upplevelser av den 
prehospitala 
akutsjukvården. 

Nio personer 
intervjuades och 
intervjuerna spelades in 
och skrevs sedan ner. 

Brist på stöd från 
ambulanspersonalen gav känslor 
som oro och osäkerhet. 

Bra 

Forslund, K., 
Kihlgren, M., 
Sörlie, V., & 
Östman, I. 

Sverige 

Patients with acute 
chest pain – 
experiences of 
emergency calls 
and pre-hospital 
care. 

Journal of 
Telemedicine and 
Telecare, 2005. 

Att beskriva hur 
patienter med akuta 
bröstsmärtor upplever 
samtalet till SOS och 
det prehospitala 
omhändertagandet. 

13 personer 
intervjuades på 
sjukhuset eller i sina 
hem. 

Kontakt med larmcentralen under 
väntan var mycket viktigt och hade 
en lugnande effekt hos patienterna. 

 
Bra 
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