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Abstrakt  

Bakgrund: Ambulanssjukvården har på senare år varit under stor utveckling. Vid akut 

sjukdom drabbas patienten av förlust av kontroll. Ambulanspersonalen måste kunna se 

situationen utifrån patientens perspektiv, vara lyhörd och fatta rätt beslut kring omvårdnad 

och behandling. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av den 

prehospitala sjukvården till och med avlämnandet på akutmottagningen, i samband med 

akut insjuknande eller allvarlig sjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie med 

integrativ metod genomfördes. Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycInfo som kvalitetsgranskades och resulterade i sexton 

originalartiklar. Resultat: Resultatet visade att många patienter kände sig osäkra när de ska 

ringa efter hjälp och patienternas förväntningar kan ha betydelse för hur den prehospitala 

vården upplevs. Allmänheten hade inte kunskap om vilken kompetens och vård som kan 

förväntas när ambulans tillkallas. Det är viktigt att den prehospitala personalen bekräftar 

patienten och ingjuter trygghet samt får patienten att känna sig delaktig i sin egen vård. 

Diskussion: Kommunikation och interaktion mellan patient och personal inom den 

prehospitala vården hade stor betydelse för hur patienterna upplevde vården i stort. Den 

goda relationen byggde främst på kommunikation enligt Travelbees omvårdnadsteori. 

Slutsats: Fynden i denna litteraturstudie har betydelse då det ger en förståelse för 

patienternas upplevelser av den prehospitala vården, samt vikten av god kommunikation 

och interaktion mellan patient och personal. Ytterligare forskning krävs dock för att finna 

kunskapsluckor hos allmänheten kring den prehospitala vården, i syfte att finna eventuella 

åtgärder eller förändringar som bör göras för att ambulanssjukvården skall kunna 

effektiviseras och nyttjas på optimalt sätt. 

Nyckelord: Kommunikation, Litteraturstudie, Patient, Prehospital vård, Upplevelser  

  



Abstract  

Background: The ambulance care in Sweden has developed during recent years. When a 

patient suffers from acute illness they lose their sense of control. The ambulance staff needs 

to be able to see the situation from the patients’ perspective, be responsive and make correct 

decisions round nursing and treatment. Aim: The aim of this study is to explain the patients’ 

experiences of the prehospital care until the transmission to the emergency department, in 

cases of acute- or critical illness. Method: An integrative systematic literature review was 

conducted. Search for scientific articles was made in the databases PubMed, Cinahl and 

PsychInfo. Quality was reviewed and resulted in sixteen original articles. Results: The 

findings showed that patients are uncertain when to call for help and that their expectations 

may have influence over the experience of the prehospital care. The public didn’t have 

knowledge of what competence and treatment they could expect when calling for an 

ambulance. It is important that the prehospital staff confirm and creates security and make 

the patient a participant in their own care. Discussion: Communication and interaction 

between patient and prehospital staff has a significant impact for how the patient’s overall 

satisfaction with the prehospital care. The good relationship was built primarily on 

communication according to Travelbees nursing theory. Conclusion: The findings of this 

study are of importance for the knowledge of how patients’ experience the prehospital care, 

and the importance of god communication and interaction between patient and personal. 

Further research is needed to find gaps of knowledge round the prehospital care within the 

public, in order to recognize any arrangements or changes to develop and optimize the 

prehospital care. 

Keywords: Communication, Experiences, Literature review, Patient, Prehospital care  
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Inledning 

Hur patienter upplever mötet med den prehospitala sjukvården är en viktig 

omvårdnadsaspekt. Vårdarperspektivet, hur ambulanspersonal upplever sin arbetssituation, 

är ett relativt väl utforskat ämne medan patientperspektivet har hamnat lite i skymundan. 

Denna litteraturstudie avser att lyfta fram och belysa patienternas upplevelser av den 

prehospitala sjukvården, från samtalet med SOS, vårdtiden i ambulansen fram till 

överlämnandet på akutmottagningen. Ett motiv, att bidra till vad den prehospitala 

vårdpersonalen och då framförallt ambulanssjuksköterskor behöver ta hänsyn till för att 

kunna utveckla en god vårdrelation med de patienter de möter. 

 

Bakgrund  

Ambulanssjukvårdens utveckling 

I Sverige definieras prehospital sjukvård som omedelbara medicinska åtgärder som vidtas 

av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus och ambulanssjukvård som hälso- och 

sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans 

(SOSFS, 2009:10). Kompetens och tillgänglighet är grundläggande begrepp för en väl 

fungerande ambulanssjukvård. Ambulanssjukvården har under senare år befunnit sig under 

stark utveckling både i Sverige och internationellt. Allt fler avancerade medicinska 

bedömnings-, undersöknings- och behandlingsmetoder har införts i det dagliga arbetet. I 

Sverige har personal inom ambulanssjukvården idag högre utbildning och kompetens och 

patienter triageras redan i ambulansen för specifika undersökningar och behandlingar. 

(Blomstedt, Nilsson & Johansson, 2013). Sedan 2005 krävs minst en legitimerad sjuksköterska 

i ambulansbesättningen för att kunna ge avancerad sjukvård och administrera läkemedel i 

enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS, 2009:10). 

 

Hastig förlust av hälsa 

Människor som blir akut sjuka eller skadade (förlorar hälsan hastigt) känner oro, rädsla och 

stress av många olika slag. När dessa människor blir patienter förlorar de till viss del sin 

personliga integritet och känner sig utsatta och sårbara(Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). 

Enligt Dyregrov (2008) har den drabbade en ”lavin” av olika tankar som far runt i huvudet 

med olika frågeställningar. ”Vad kommer att ske?” ”Hur skall det gå?” De drabbade måste 
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förhålla sig till mycket på en och samma gång vilket gör att situationen känns kaotiskt och 

oöverblickbart (a.a.). Patienterna inser att de är i en situation som de inte kan klara på egen 

hand utan är beroende av andra för att få hjälp (Dahlen et al, 2012). 

 

Vårdkvalitet och vårdmiljö 

Upplevelsen av hälsa och välbefinnande hos patienter är starkt sammankopplad med miljön 

i vården. Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) undersökte patienternas uppfattning 

om vårdkvaliteten på en akutmottagning och fann att miljön har stor betydelse för hur 

trygga och säkra patienterna känner sig och underlättar deras känsla av välbefinnande. Olika 

sjukdomstillstånd kräver att individuella krav tillgodoses, och att det finns en 

personcentrerad omvårdnad (a.a.). Med personcentrerad omvårdnad menas att 

sjuksköterskan sätter personens behov av vård i centrum framför sjukdomen, att man ser 

personen som en värdefull och jämbördig partner i vården och omsorgen. Sjuksköterskan 

måste ha en öppenhet, vilja och intresse av att lyssna på personens egen berättelse. 

Personens egen beskrivning av behov ska finnas med i planering och genomförande av 

vården och omsorgen. Det krävs en god kunskap om personen och dennes värderingar, 

behov, synsätt, intressen, vanor och prioriteringar för att kunna ge en personcentrerad vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016, s. 3-4; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 

2007). 

 

Inom ambulanssjukvården är vårdmiljön olika vid varje patientmöte och den måste då 

arrangeras utifrån rådande omständigheter. Detta är något som Wireklint-Sundström och 

Dahlberg (2011) tar upp i sin studie. De skriver att ambulanspersonalen själva måste ta 

kontroll över den okontrollerade och eventuellt förvirrande situation patienten befinner sig i. 

De måste skapa lugn och ro runt patienten och göra miljön säker och skydda patientens 

integritet. Speciellt viktigt är detta i situationer där omvårdnaden sker på allmän plats (a.a.). 

Detta beskrivs även i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med inriktning 

mot ambulanssjukvård (RAS, 2012), där ambulanssjuksköterskan skall kunna skapa säkra 

vårdrum samt tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt speciellt i vårdrum på 

skadeplats eller i offentliga miljöer (a.a.).  
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Vård och bedömning inom ambulanssjukvården 

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

högteknologiska vården på ett sjukhus där läkare och även andra sjuksköterskor finns att 

rådfråga. Ambulanssjuksköterskan behöver ha en bred kunskap inom omvårdnad och 

medicinsk vetenskap för att kunna tillgodose patienters olika behov i olika situationer. Som 

ambulanssjuksköterska är det nödvändigt att ha hög stresströskel och kunna vara flexibel 

och anpassa sitt arbete efter rådande omständigheter (Suserud, 2005). Wireklint-Sundström 

och Dahlberg (2012) menar att ambulanssjuksköterskan aldrig kan veta säkert vart de ska 

och vad de kommer att möta. Informationen som fås från SOS alarm gör att 

ambulanssjuksköterskan förbereder sig på något bekant men samtidigt måste de ha en 

öppen inställning till att vad som helst kan hända. Dessa två förhållningssätt antas mer eller 

mindre samtidigt, att ambulanssjuksköterskan är förberedd på att vara oförberedd. 

Bedömningen av en patient i ambulanssjukvården innebär att så snabbt som möjligt bedöma 

patientens tillstånd och avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga. När den livshotande 

situationen är under kontroll måste kanske fokus flyttas till att lyssna och bekräfta patienten 

man har framför sig (a.a.). Att lyssna på patientens och de närståendes berättelser är viktigt 

för att kunna hjälpa någon i en svår livssituation. Det är för patienten viktigt att få använda 

sin kompetens i mötet, att han eller hon är informerad och delaktig i vården, och får 

möjlighet att ta självständiga beslut (Dahlberg, 2002; Wireklint-Sundström & Dahlberg, 

2012). Detta avspeglas även i Hälso- och sjukvårdslagen, § 2a (SFS 1982:763) där det bland 

annat står att vården skall ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet” och ”främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen” 

(a.a.). 

 

Omvårdnadsteoretisk ansats 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori räknas till en interaktionsteori eftersom hon anser att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är grundläggande för god vård. Alla 

människor ska ses som likvärdiga, varje patient skall ses som en människa och inte som 

”något sjukt”. Travelbee fokuserar i sin teori på interaktionen och samspelet, den 

mellanmänskliga relationen, mellan patienten och sjuksköterskan. Hon kallar teorin 

"Human-to-Human Relationship Theory". Hennes människosyn innebär att människan är 

unik, den enda i sitt slag och oersättlig. Hon menar att alla människor någon gång kommer i 
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kontakt med lidande, smärta och sjukdom. Hon menar dock att upplevelsen kommer att 

vara personlig för varje individ och ofta försöker personen att finna en mening i det som 

sker. Både kulturen och familjen är betydelsefulla och påverkar hur vi uppfattar lidande och 

sjukdom. Varje enskild individs hälsa är subjektiv, och hur människan upplever hälsa eller 

ohälsa är unikt för varje person. Syftet med omvårdnaden är att hjälpa en människa att finna 

en mening för det den genomlever samt hantera de erfarenheter av sjukdom och lidande för 

att kunna förebygga sjukdom och främja hälsa. Hon betonar att genom att finna en mening i 

det som sker ger det möjlighet till personlig utveckling. Vårdgivaren ska alltid se patienten 

som likvärdig, och det är viktigt att från första början bygga upp en bra relation till patienten 

och tillgodose deras behov. Själva omvårdnaden ses som en dynamisk process som äger rum 

mellan människa-till-människa. Travelbee menar att det inte finns några patienter utan 

endast individer som är i behov av omvårdnad från andra individer. Själva teorin fokuserar 

på kommunikationen och dess betydelse, den mellanmänskliga relationen samt 

sjuksköterskans ansvar för att nå målen med omvårdnaden. Kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient kan vara både verbal i form av samtal och icke-verbal, outtalad, 

och bara visa sig genom handlingar och kroppsspråk. Den ses som en process som gör det 

möjligt för sjuksköterskan att skapa en mellanmänsklig relation, att uppnå en interaktion 

med patienten. Kommunikation är något som pågår hela tiden, även om parterna inte är 

medvetna om det. En god kommunikation kräver fingertoppskänsla och en hel del 

färdigheter hos sjuksköterskan. Travelbee delar in sjuksköterskans kommunikationsförmåga 

i två kategorier: "Allmän förmåga" samt "Specifik förmåga. Den allmänna förmågan 

inkluderar läsförmåga, att kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt samt att kunna lyssna, 

höra och tolka verbal och icke-verbal kommunikation. Den specifika förmågan är en process 

som ses som ett medel för att uppnå målen med omvårdnaden och kunna vara följsam och 

lyhörd gentemot patienten och dennes behov. Målen med kommunikation och interaktionen 

är att lära känna den sjuke, bedöma omvårdnadsbehoven hos den sjuke individen samt 

genomföra dem. Sjuksköterskan bör ha en önskan om att förstå den sjuke och en vilja att 

lindra lidandet och därigenom skapa en empatisk process. Detta i sin tur skapar en relation 

av ömsesidig förståelse, kontakt och respekt. Interaktionen dem emellan är en ömsesidig 

process där båda parter ger och tar. Travebee anser också att man aldrig blir fullärd, utan att 

dessa färdigheter kan utvecklas genom ett livslångt lärande (a.a.). 
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Travelbees omvårdnadsteori som belyses ovan visar på betydelsen av att sjuksköterskan 

bygger upp en mellanmänsklig relation till patienten. Där hen måste ha förmågan att kunna 

lyssna och vara lyhörd gentemot patienten, kunna tolka observationer och dra slutsatser av 

dessa samt åtgärda patientens behov. Dessa egenskaper hos sjuksköterskan är speciellt 

viktiga inom ambulanssjukvården där omvårdnadsfokus i majoriteten av fallen ligger på en 

patient i taget. Wireklint-Sundström och Dahlberg (2011) skriver att för att få fram viktig 

information om patienten, dennes situation och behov delar ambulanspersonalen upp 

arbetet mellan sig. Den ena fokuserar och har det övergripande ansvaret för patienten medan 

den andre pratar och får information från anhöriga eller närstående. Detta samarbete är 

nödvändigt för att kunna göra en optimal bedömning och underlätta val och beslut om 

vidare åtgärder och behandling (a.a.). Ambulanspersonalens ambition att förstå patienternas 

upplevelse av situationen, att de lyssnade noga på vad patienterna hade att säga gjorde att 

patienterna kände sig viktiga, bekräftade och respekterade. De kände sig sedda, involverade 

och delaktiga i sin egen vård (Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg, 2014).  

 

Problemformulering 

Den prehospitala sjukvården är ofta det första mötet med sjukvården för många av 

patienterna och därför är det extra viktigt att detta möte blir så bra som möjligt för alla 

parter. Varje dag möter ambulanspersonal en mångfald av olika människor i olika 

situationer som alla har en sak gemensamt; att de förlitar sig på någon annan då de befinner 

sig i en behövande situation. Vilken situation ambulanspersonalen än ställs inför så måste de 

kunna hantera den och möta patienten på ett sådant sätt att denne känner sig hörd och sedd. 

Om patienten är nöjd med den sjukvård den erhåller så blir denne också mer samarbetsvillig 

och det blir därmed lättare att ställa rätt diagnos vilket gynnar både sjukvårdspersonal men 

framför allt patienten själv. Förhoppningen är att detta arbete ska leda till en ökad förståelse 

och en djupare kunskap om patienternas situation och deras upplevelser av den prehospitala 

sjukvården och därigenom skapa förutsättningar att optimera vården och skapa ett gott 

första möte. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete var att beskriva patienternas upplevelse av den prehospitala 

sjukvården till och med avlämnandet på akutmottagningen, i samband med akut 

insjuknande eller allvarlig sjukdom. 

 

Frågeställning: 

– Vilken betydelse har interaktionen mellan den prehospitala personalen och patienten för 

dennes upplevelse av den prehospitala sjukvården till och med avlämnandet på 

akutmottagningen? 

 

Metod 

Design 

Den metod som använts för att genomföra studien är en litteraturöversikt med integrativ 

metod, vilket är en skriftlig sammanställning av tidigare data av ett forskningsproblem (Polit 

& Beck, 2014). Litteraturöversikten genomfördes med inspiration från Whittemore och 

Knafls (2005) fyra faser; identifikation av ett problem, litteratursökning, datautvärdering och 

dataanalys. 

 

I denna litteraturöversikt innebar metoden en problemformulerande fas där problem och 

syfte samt frågeställning tydligt beskrivs med en påföljande litteratursökningsfas. 

Litteratursökningsfasen utfördes genom att använda adekvata databaser, redovisa de 

söktermer som använts samt beskriva vilka inklusions- och exklusionskriterier som för 

studien. De utvalda studierna från litteratursökningsfasen genomgick en datautvärdering 

utifrån SBU:s (2013) mall för bedömning av artiklars relevans och kvalitet. Detta eftersom 

Whittemore och Knafls (2005) inte har en tydlig beskrivning kring hur data ska utvärderas. 

De artiklar som efter granskningen ansågs som relevanta för denna litteraturöversikt 

genomgick en analys av data där likheter och skillnader identifierades. 

 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningsfasen gjordes i tre omgångar. De två första litteratursökningarna 

genomfördes i januari samt april 2016. Därefter genomfördes en uppdaterad 

litteratursökning i mars 2017. Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed med 
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”Medical Subject Headings” (MeSH) och fritextsökning, i Cinahl med “Exact Subject 

Heading”( MH) och i PsycInfo med fritextsökning. För att kunna använda flera sökord 

samtidigt användes de booleska termerna AND och OR. Trunkering (*), då ändelsen kapas, 

gör att fler ändelser blir möjliga vilket genererar i fler antal träffar i sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Resultatet av litteratursökningen presenteras i tabell 1 (Bilaga 1). 

Littertursökning i PsycInfo med fritextsökning gav inget resultat.  

Urvalsförfarandet delades upp i fyra delar där Urval 1 innebar läsning av titlar, där utvalda 

artiklar sedan gick vidare till Urval 2 där abstrakten lästes. De abstrakt som svarade mot 

syftet i denna litteraturöversikt gick vidare till Urval 3 där artiklarna lästes i sin helhet samt 

genomgick SBU:s (2013) relevansbedömning. Dubbletter av artiklar sorterades bort och de 

artiklar som bedömdes som relevanta gick vidare till fjärde och sista urvalet där de 

genomgick kvalitetsgranskning i enlighet med SBU:s (2013) granskningsmallar för 

bedömning av artiklars kvalitet. Utifrån de granskade artiklarna i urval 3 gjordes även en 

manuell sökning genom att studera deras referenslistor. De artiklar vars titlar verkade 

intressanta lästes i sin helhet och de som svarade mot syftet i denna litteraturstudie 

genomgick även de SBU:s (2013) relevansbedömning och kvalitetsgranskning. 

Urvalsprocessen kan ses i flödesschemat (Bilaga 2). 

 

Inklusionskriterier 

För att begränsa sökningen och få träffar på artiklar som svarade mot syftet samt att 

sökningen skulle vara möjlig att utföra igen har begränsningar använts enligt 

rekommendationer från Polit och Beck (2016). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

vara vetenskapliga (peer-reviewed). Då denna sökfunktion inte återfinns i Pubmed användes 

istället Ulrich's Web för att säkerställa att de var vetenskapliga primärpublikationer. För att 

få en så aktuell kunskap som möjligt inkluderades studier som var publicerade år 2005 eller 

senare. De studier som inkluderades skulle ha ett patientperspektiv med fokus på 

prehospital sjukvård av vuxna individer över arton år, samt vara skrivna på engelska eller 

svenska. Både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderas. Inga begränsningar 

gällande var studierna genomförts gjordes. Efter genomgången kvalitetsgranskning får 

studierna enligt SBU (2013) betygen hög-, medelhög-, eller låg studiekvalitet. Whittemore 
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och Knafl (2005) anser att inga studier skall exkluderas även om de bedöms ha låg 

studiekvalitet. Dessa artiklar tas med men tonvikten läggs inte på dessa i resultatet.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar på annat språk än engelska och svenska exkluderades samt om studierna inte hade 

ett prehospitalt fokus eller var studier gjorda på barn under arton år. Titlar och abstrakt som 

inte svarade mot syftet i denna litteraturöversikt exkluderades i urval 1 och 2. I urval 3 lästes 

totalt 16 artiklar efter att dubbletter sorterats bort samt genomgick SBU:s (2013) 

relevansbedömning. Av dessa 16 artiklar exkluderades tre stycken då de ej svarade mot 

syftet samt var av typen ”short report”. De återstående 13 artiklarnas referenslistor 

granskades och ytterligare fyra stycken artiklar hittades och lästes i fulltext samt genomgick 

relevansbedömning. 16 artiklar gick vidare till urval 4 för kvalitetsgranskning efter att en 

artikel sorterats bort då den ej svarade mot syftet i denna litteraturöversikt. En 

kvalitetsgranskning utfördes och de artiklar som kom att ingå i resultatdelen kan ses i tabell 

2 (Bilaga 3). 

 

Datautvärdering 

Whittemore och Knafl (2005) skriver att en litteraturöversikt som innehåller både teoretiska 

och empiriska källor, där det finns stor variation av metoder som använts i de olika 

studierna, finns ingen gyllene standard för utvärdering av data. Datautvärderingen är 

beroende av urvalsramen. I en integrativ litteraturöversikt med variation av empiriska källor 

bör man endast utvärdera studiernas äkthet, metodens kvalitet, informationsvärde och 

representativitet (a.a.). I utvärderingsfasen till denna litteraturstudie användes SBU:s (2013) 

granskningsmallar för bedömning av artiklarnas kvalitet. SBU:s huvuduppgift är att 

systematiskt granska metoder i hälso- och sjukvården. Beroende på hur välgjord en studie är 

kan den få omdömet hög, medelhög eller låg studiekvalitet. Studiekvalitet innebär: klart 

beskrivet sammanhang, väldefinierad frågeställning, väl beskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod. Vidare skall det finnas 

dokumenterad metodisk medvetenhet och systematisk presentation av data. Påvisad 

förankring till tolkningarna och diskussion kring tolkningarnas trovärdighet och 

tillförlitlighet. Slutligen ska det finnas sammanhang av resultat i tidigare forskning och 

vilken betydelse de får för den praktiska verksamheten. 



9 
 

Dataanalys 

I litteraturstudien ingick studier genomförda med både kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Analysen inspirerades därför utifrån Whittemore och Knafls (2005) artikel som beskriver en 

metod utvecklad för att kunna hantera olika studiedesigner så att jämförelser av data kan ske 

gränsöverskridande. De skriver att data från primärkällorna ordnas, kodas och kategoriseras 

och sammanställs. Initialt jämförs data del för del så att liknande data kategoriseras och 

grupperas tillsammans (a.a.). 

 

Analysen i denna litteraturstudie innebar att utvalda artiklar lästes i sin helhet upprepade 

gånger för att få en tydlig förståelse för innehållet. Artiklarna översattes även till stor det till 

svenska för att underlätta den fortsatta analysen. Textavsnitt som svarade mot syftet 

plockades ut från artiklarnas resultat och gavs ett unikt nummer för att lättare kunna 

återfinnas i ursprungsartikeln. Textavsnitten översattes och kondenserades för att få fram 

kärnan i texten. De kondenserade textavsnitten kodades och tillsammans grupperades dessa 

för att hitta mönster, likheter och skillnader. Utifrån detta framkom det fyra olika kategorier; 

”Upplevelsen av att ringa efter hjälp”, ”Patienternas olika förväntningar på 

ambulanssjukvården”, “Att våga släppa kontrollen och lämna över sig”, samt ”Upplevelsen 

av att bli överlämnad till akutmottagningen”. De olika textavsnitt som hörde till varje 

kategori grupperades och sammanställdes i resultatdelen. Se exempel på analysförfarandet 

nedan i tabell 3. 

 

Tabell 3 Exempel på analysförfarande 

Textavsnitt Översättning av 

textavsnitt 
Kondenserat 

textavsnitt 
Kod Kategori 

The contact with the 
operator was important 

and the information that 

the ambulance was on its 
way reassured them  

Kontakten med SOS och 
larmoperatören var 

viktig och det var 

lugnande att få höra att 
ambulansen var på väg 

(12). 

Patienterna blev lugnare 
över att ha någon att 

prata med och att få höra 

att ambulansen var på 
väg. 

Trygghet 

 

Bekräftelse 

Upplevelsen av att ringa 
efter hjälp 

Initially, the participants 

did not regard an 

ambulance as a place for 
care. For them, calling 

for an ambulance was 

merely a way to get to 
the hospital when you 

could not manage to do 

it yourself (11) 

Patienterna såg inte 

ambulansen som en plats 

att få vård. För dem var 
anledningen att ringa 

efter en ambulans endast 

ett sätt att ta sig till 
sjukhus när de inte 

kunde (11). 

Ambulansen sågs endast 

som ett transportsätt till 

sjukhus 

Endast transport Patienternas olika 

förväntningar på 

ambulanssjukvården 
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An important 

prerequisite for giving 

oneself over completely 
and unconditionally into 

the care relation is trust 

(11) 

En viktig förutsättning 

för att lämna över sig 

själv helt och 
ovillkorligen till 

vårdrelationen är tillit 

(11) 

Tillit är en viktig 

förutsättning för 

patienten att släppa 
kontrollen 

Tillit 

 

Kontroll 

 

Att våga släppa 

kontrollen och lämna 

över sig 

A smooth and competent 

hand-over from 
prehospital to acute care 

was important, for 

example, using a prealert 

procedure to alert the 

acute team of the 

patient’s imminent 
arrival. (5) 

En smidig och 

kompetent överlämning 
från prehospital vård till 

akutvård var viktig, till 

exempel, användandet av 

en förvarnande procedur 

att berätta för akuten om 

patientens ankomst (5). 

Patienterna uppskattade 

när överlämnandet från 
ambulans till 

akutmottagning gick 

smidigt och 

professionellt. 

Överlämnande 

 

Professionellt 

Upplevelsen av att bli 

överlämnad till 
akutmottagningen 

 

Etiska aspekter 

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

upp etiska regler angående humanforskning är Helsingforsdeklarationen. Där framgår det 

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

undersöka. Informationen till patienter och försökspersoner skall vara så lättförståelig att de 

själva kan ta ställning till om de vill delta eller inte. Det ska även framgå att patienterna eller 

försökspersonerna när helst under studien kan välja att avbryta sin medverkan. I 

Helsingforsdeklarationen framkommer det även att forskningen bör generera kunskap som 

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

forskning är att urvalet är genomtänkt och representativt för det som problemet gäller 

(Vetenskapsrådet, 2003). Enligt Polit och Beck (2016, s. 139- 142) finns det tre stora etiska 

principer vid studier på människor: välgärning, respekt för mänsklig värdighet och rättvisa. 

Välgärning innebär att minimera skada och maximera fördelar alltså att skydda deltagarna 

från fysisk och psykisk skada. Med mänsklig värdighet menas att deltagarna har rätten att 

själva bestämma om de vill delta i studien, de har rätten att ställa frågor och få fullständig 

information samt rätten att dra sig ur studien oavsett tidpunkt. Den sista av de tre stora 

etiska principerna är rättvisa där deltagarna har rätt till rättvis behandling och att deras 

integritet upprätthålls. Information som deltagarna lämnar ut måste hållas under strikt 

konfidentialitet. Enligt Polit och Beck (2014) ska en litteraturöversikt vara objektiv i största 

möjliga utsträckning och de studier som inte stämmer överens med personliga värderingar 

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

litteraturöversikt ska grundas på systematisk sökning och redovisas så att andra kan granska 
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den (a.a.). Denna litteraturöversikt genomfördes med full respekt för de källor och de 

forskare vars artiklar har granskats. Yttersta noggrannhet har även vidtagits för att inte 

förvränga nedskrivet material, förvanska eller fabricera insamlat datamaterial. 

 

Resultat 

Totalt har 16 artiklar granskats i denna studie, varav 11 kvalitativa och fem kvantitativa. Av 

de 16 artiklarna var sex studier från Sverige, en från Norge/Sverige, tre från Storbritannien 

samt en studie vardera från Danmark, Iran, Malaysia, Tyskland, USA och Nya Zeeland. 

Närmare beskrivning av dessa artiklar presenteras i tabell 2 (bilaga 2). Resultatet presenteras 

utifrån de fyra kategorier som framkom under analysförfarandet: ”Upplevelsen av att ringa 

efter hjälp”, ”Patienternas olika förväntningar på ambulanssjukvården”, ”Att våga släppa 

kontrollen och lämna över sig själv” och ”Upplevelsen av att bli överlämnad till 

akutmottagningen”. Citat från artiklarna kommer att användas under varje kategori både för 

att förtydliga och ge konkreta exempel till det som avses. 

 

Upplevelsen av att ringa efter hjälp 

Vid akut insjuknande eller allvarlig sjukdom skapar detta en oro och rädsla hos patienterna. 

Det var skrämmande att inse att de befann sig i en livshotande situation och de patienter 

som var ensamma var rädda att ingen skulle hitta dem om de förlorade medvetandet. De 

uttryckte en känsla av att vara beroende av andra, kände sig hotade och rädslan ökade när 

de kände att de inte hade kontroll över situationen. Patienterna var rädda att de inte skulle 

nå fram till SOS alarm, att de inte skulle få hjälp i tid samt en oro om ambulans fanns 

tillgänglig eller inte (Forslund, Kihlgren, Östman & Sørlie, 2005; Elmqvist, Fridlund & 

Ekebergh, 2008). De patienter som hade tidigare erfarenhet av bröstsmärta, eller de patienter 

som tidigare hade ringt efter hjälp åt någon annan kunde hantera situationen på ett sätt som 

minskade den egna rädslan och osäkerheten (Forslund et al., 2005). 

 

”the first thing I thought of was that I never would see my children or my wife again 

// by that time I thought it was my last moment in life.” (Elmqvist et al., 2008) 

 

Patienter tvekade att ringa efter hjälp när de inte visste om de symtom de hade var allvarliga 

eller inte. De valde att först söka råd från vänner och familj innan de ringde larmnumret 
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(Forslund et al., 2005; Jones et al., 2012). De patienter som hade tidigare negativa erfarenheter 

av att ringa SOS alarm tvekade att ringa och dröjde längre med samtalet. Patienterna kände 

ett obehag och ville inte vara en börda för sjukvården. Dessa patienter tillät smärtan att öka 

till den punkt då de blev desperata och omedelbart behövde bli förstådda då de ringde. En 

uttalad rädsla var att larmoperatören inte skulle förstå det allvarliga i situationen. 

Larmoperatörerna hade en stor del i hur patienterna upplevde den första kontakten med den 

prehospitala sjukvården. Det var viktigt att larmoperatörerna bekräftade att de gjort rätt som 

ringt och skingrade patienternas tankar på skuld (Forslund et al., 2005; Togher et al, 2014). 

 

”And he was nice. He was. . .made me feel. . .because I was like, falling over myself 

to apologies even though I couldn’t properly talk but I’d felt awful that I’d phoned  

A&E. You just don’t do it really do you? You imagine it’s for car accidents or if  

someone’s fainted or. . . I don’t know. I felt bad phoning them but he was really, really  

nice.”(Togher et al, 2014) 

 

Den information som gavs av larmoperatörerna var av stor vikt för att minska den osäkerhet 

patienterna upplevde i den stressfyllda situationen. Patienterna menade att även om 

larmsamtalet var kort hade informationen och hjälpen de fick från larmoperatören stor 

betydelse. Känslan av att bli förstådd och få ordentlig hjälp var ovärderlig. Patienterna 

upplevde samtalet som positivt och de kände sig mindre oroliga när larmoperatören snabbt 

förstod det allvarliga i situationen och gav råd och vägledning. Det upplevdes som lugnande 

och en trygghet att få höra att ambulansen var på väg och vilken ungefärlig ankomsttid den 

hade (Forslund et al., 2005; Jones et al., 2012; Hadsund et al., 2013; Togher et al., 2014).  

 

“They were speaking to me all the time, telling me the emergency people were on their 

way now.it gives you confidence, it does really.” (Jones et al., 2012) 

 

Patienterna uppskattade att ha kontinuerlig kontakt med larmoperatörerna under tiden de 

väntade på ambulansens ankomst. Denna väntan, även om den var relativt kort, upplevdes 

som lång och jobbig och att ha någon att prata med under tiden minskade oron och rädslan 

hos patienterna och de kände sig mindre ensamma (Forslund et al, 2005; Togher et al, 2014). 

De patienter eller anhöriga som ringt efter hjälp och där larmoperatören avslutat samtalet 

innan ambulansen kommit fram kunde uppleva en period av ensamhet och oro att något 

skulle tillstöta under tiden de väntade på ambulansens ankomst (Togher et al., 2014). 
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”The time spent waiting for the ambulance was the worst part and having someone 

to talk to for advice and support was desirable.” (Forslund et al, 2005) 

 

Patienternas oro har en central roll hur de upplever situationen. Patienterna överlag ansåg 

att ambulansen ankom inom rimlig utsatt tid (Sharifi et al., 2012; Swain et al., 2012; Hadsund 

et al. 2013). Kort väntetid på ambulans oavsett om tillståndet var livshotande eller inte kan 

minska den rädsla patienterna känner, samt stärka upplevelsen av den prehospitala 

sjukvården (Togher et al., 2014). 

 

”....it wasn't so serious this time but it could have been serious and for that reason, yes, 

they could have been quicker.” (Togher et al., 2014) 

 

Patienterna hade en förståelse för att trafik, avstånd och vissa tider på dygnet hade påverkan 

på väntetiden. De hade även en förståelse för att det tog längre tid om de bodde ute på 

glesbygden (Togher et al., 2014; Togher et al., 2013). Det var även så att när väntetiden blev 

längre än patienterna förväntade sig kunde ambulanspersonalen kompensera för detta 

genom deras förmåga att skapa lugn och minska den rädsla patienterna upplevde (Togher et 

al., 2014). 

 

Patienternas olika förväntningar på ambulanssjukvården 

Patienterna ville bli ordentligt omhändertagna utan att egentligen veta vad det innebar. 

Goda råd och en känsla av att ”allt kommer bli bra” var det patienterna hoppades på. 

Patienterna uttryckte generellt en inneboende tro på att genom att ringa SOS alarm lade de 

över ansvaret för sitt välmående i händerna på sjukvårdsspecialister som vet vad som ska 

göras och vilken hjälp de behöver (Forslund et al., 2005; Togher et al., 2013; Togher et al., 

2014; Aronsson et al., 2014). När ambulanspersonalen kom fram kände patienterna en 

lättnad över att inte längre behöva klara av detta själv (Forslund et al., 2005). Patienterna 

upplevde en stark känsla av säkerhet både fysiskt och psykiskt (Johansson, Ekwall & 

Wihlborg, 2010). I kontrast till detta fann Ahl och Nyström (2012) i sin studie att patienterna 

inte såg ambulansen som en plats för att få vård. För dem var anledningen att ringa efter en 

ambulans endast ett sätt att ta sig till sjukhus när de inte kunde ombesörja det själva. 
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Flertalet av patienterna visste inte att sjuksköterskor arbetade i ambulanssjukvården. De såg 

endast ambulanspersonalen som chaufförer (a.a.). 

 

”She [the RN] told later that she had worked many years in an intensive care unit and  

then I remember thinking…then why does she work now with driving patients from one  

place to another.” (Ahl et al, 2012) 

 

Upptäckten av personalens kompetens, den tillgängliga tekniska utrustningen, och det 

faktum att förberedelserna för vård och behandling startar i samma ögonblick som de ringer 

efter ambulans kom som en överraskning. Detta sågs dock mestadels som positivt, men 

kunde också upplevas frustrerande när situationen upplevs som akut. Vård och behandling 

på plats kunde ses som en fördröjning vilket skapade ytterligare oro och rädsla hos de 

patienter som inte förväntat sig mer än transport av ambulanspersonalen. Dessa känslor kan 

lätt förvandlas till ilska och skapa en negativ vårdrelation. Det första mötet mellan 

ambulanspersonalen och patienten blir fel från start och en process av misstro kan påbörjas, 

speciellt om skillnaderna i förväntningar skiljer sig väldigt mycket åt. Till exempel kan 

patienten vara väldigt krävande och påstridig vad gäller snabb transport till sjukhus, eller så 

kan vårdgivaren indirekt ifrågasätta patientens behov av ambulans. Sådan oturlig början för 

det första mötet kan lätt bilda en ond cirkel som karakteriseras av krav på snabb transport, 

nekande av prehospital vård, exkluderande från vårdsituationen och brist på tillit. Bristen på 

tillit gör det omöjligt för patienten att hänge sig till den prehospital vårdrelation och hela den 

prehospitala vården kommer ifrågasättas (Ahl et al, 2012). 

 

Att våga släppa kontrollen och lämna över sig 

Patientens första möte med den prehospitala akutsjukvården sker i en kaotisk miljö på 

olycksplatsen och kan upplevas väldigt olika. Från patientens perspektiv är detta möte 

väldigt komplext. En del ser den som fragmentarisk medan andra som klart definierad. Den 

traumatiska situationen orsakar ett avbrott i livet och patienten förlorar sin känsla för tid 

med en samtidig förlust av kroppskontroll (Elmqvist et al., 2008). 

 

”the difficulty was that you did not manage on your own...totally helpless...that feeling,  

I cannot handle it...you feel helpless.” (Elmqvist et al., 2008) 
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En känsla av overklighet och förlust av kroppskontroll ändrar ens tidsuppfattning och 

patienterna väntar på att få lämna över ansvaret till någon mer kvalificerad. Medan man 

väntar, kämpar den skadade personen med att hålla sig vid medvetande och är helt 

fokuserad på att påkalla uppmärksamhet. För att kunna bli hjälpt och få maximal vård inser 

patienten att han eller hon måste ge upp sin integritet (Elmqvist et al., 2008). Doohan och 

Saveman kunde visa att patienter utöver smärta, kyla, chock och ensamhet även upplevde 

andra former av obehag. Exempelvis kunde volontärer, nyfikna åskådare och media på 

olycksplatsen utgöra ett stressande inslag för de drabbade vid olycksplatsen (a.a.). Att bli 

omhändertagen och bortförd från skadeplatsen är en lättnad och en möjlighet att komma 

ifrån oroliga anhöriga, nyfikna åskådare och andra faktorer. Denna lättnad gör det lättare 

och bekvämare att lämna över sig själv och bli omhändertagen utan några större 

reservationer (Ahl et al., 2012). Vissa patienter anser att de aldrig tidigare har blivit så 

respekterade, trodd på och lyssnad på som inom den prehospitala vårdsituationen. I dessa 

fall blir prehospital vård mer än bara transport, mer än bara omvårdnad och mer än 

medicinsk behandling. Känslan av delaktighet kan förvandla vården till en holistisk 

upplevelse och att lämna över sig själv blir okomplicerat och enkelt (Togher et al., 2013). De 

som omedelbart accepterar prehospital vård uppskattar den individorienterade vården, 

vilken de finner kontrasterande till andra områden inom sjukvården (Ahl et al., 2012). 

 

En omedelbar acceptans av den prehospitala vården verkar vara startpunkten för en känsla 

av delaktighet (Togher et al., 2013). Känslan av delaktighet uppstår också när regelbunden 

kommunikation sker mellan personal och patient, där personalen delar med sig av sin 

kunskap och ger relevant information om vad som sker och kommer ske härnäst. Känslan av 

trygghet och ambulanspersonalens närvaro gör det lättare att släppa taget och bli 

omhändertagen för på alla sätt, även om prehospital vård inte var väntad. En viktig 

förutsättning för att kunna lämna över sig själv helt och ovillkorligen till vårdrelationen är 

tillit (Ahl et al., 2012). 

 

“A caregiver whom I did not feel safe with or who had not made me calm I had never 

dared to let close, that is just the way it is. To dare to trust and feel safe is immensely 

important. It is about the eyes, the movement and body language.” (Ahl et al., 2012) 
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Tillit och förtroende för ambulanspersonalen erhölls om patienterna ansåg de som skickliga 

och kompetenta, om de upplevde att de var kunniga och noggranna kring bedömning och 

behandling. Förtroende skapades också av ambulanspersonalens sociala färdigheter som att 

behålla lugnet, vara vänliga och informativa (Studnek et al., 2013; Togher et al., 2014; Doohan 

& Saveman, 2015; Kietzmann et al, 2016). En dialog är något som upplevs som viktigt för 

patienternas känsla av välmående. Verbal och icke-verbal kommunikation hos 

ambulanspersonalen hade en central roll för att patienterna skulle känna förtroende. Deras 

”professionella lugn” var ett icke-verbalt uttryck för att personalen hade kontroll över 

situationen, vilket hjälpte att lindra patienternas oro (Togher et al., 2013; Togher et al., 2014; 

Aronsson et al., 2014). Det sätt som patienterna blev tilltalade var lika viktigt som vad som 

sades. Patienterna menade att sättet personalen förklarade vad de gjorde, ökade förtroendet 

för personalen och deras förmåga att behandla dem. Den prehospitala upplevelse stärktes 

när ambulanspersonalen kommunicerade effektivt om den behandling och vård de kunde 

vänta sig under resan till sjukhuset. Däremot brydde sig patienterna ofta inte om detaljer 

kring den prehospitala bedömningen och behandlingen (Togher et al., 2013). 

 

“I mean professional in the manner that they do know their job but they also treat you as 

a person, not as a condition and the way they speak to you; it’s their bedside manner that 

they’ve got.” (Togher et al., 2013) 

 

Det var även viktigt hur denna information framfördes. Patienterna uppskattade generellt 

information som kommuniceras genom humor eller att deras förnamn användes när 

ambulanspersonalen kommunicerade med dem. Det var dock viktigt att 

ambulanspersonalen hade fingertoppskänsla när det var läge att använda humor som 

kommunikationsform. Det fanns ibland skillnad mellan patientens förväntningar och det sätt 

som ambulanspersonalen kommunicerade på, där humor sågs som opassande (Togher et al., 

2014). 

 

Som kontrast till detta kan den prehospitala vårdupplevelsen upplevas som negativ om 

patienten inte känner sig lyssnad på. Om patienterna var missnöjda med vården ledde det 

till att de drog slutsatsen att personalen inte var tillräckligt tränade för rollen (Togher et al., 

2013). Patienterna kunde ibland känna att ambulanssjuksköterskan undanhöll information 
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om deras vård. De upplevde ett utanförskap i den rådande situationen och fick inte veta 

något. Patienternas frågor förblev obesvarade, och de känner att ambulanssjuksköterskan är 

så upptagen med olika arbetsuppgifter att de inte vill störa med frågor. Det verkar finnas 

situationer där patienterna undviker kontakt med sjuksköterskan (Aronsson et al., 2014). 

 

Kvinnliga patienter tenderade att skatta den övergripande upplevelsen av den prehospitala 

vården sämre än män (Sharifi et al, 2012; Kietzmann et al, 2016). Kietzmann et al, (2016) fann 

även att patienternas förmåga att tala det inhemska språket, personalens professionella och 

sociala/empatiska kompetens var andra faktorer som hade betydelse för hur patienterna 

skattade upplevelsen av den prehospitala vården (a.a.). Patienter var mer benägna att skatta 

den övergripande vården i ambulansen som utmärkt ifall de ansåg att ambulanspersonalen 

hade hanterat deras smärta gett förklaringar kring läkemedlet på ett bra sätt. 

Kommunikationen mellan ambulanspersonal och patient, samt teamarbetet mellan 

ambulanspersonalen är viktiga faktorer för att patienterna skall få en positiv upplevelse av 

den prehospitala vården (Studnek et al., 2013; Togher et al. 2013). Togher et al (2013) skriver 

att en patient inte var nöjd med hur smärtan blev bedömd och behandlad, att hen inte fick 

någon respons på detta från ambulanspersonalen vilket resulterade i att patienten inte kände 

sig lyssnad på. 

 

”‘the worst thing that ever happened to me, to be in that ambulance.” (Togher et al., 2013) 

 

Vad gäller komforten under färden till sjukhuset kunde Anisah et al. (2008), Swain et al. 

(2012) och Hadsund et al. (2013) visa på att patienterna skattade den som hög medan Melby 

och Ryan (2005) och Togher et al. (2013) visade på att patienterna ofta uttryckte de ofta ett 

missnöje med fordonet och omgivningen i ambulansen (Melby & Ryan, 2005; Togher et al., 

2013). 

 

Hos de patienter som lämnades hemma uppskattade de att ambulanspersonalen 

informerade om att de inte skulle tveka att höra av sig igen om de tyckte att situationen 

förvärrades. Detta ingav trygghet och minskade klyftan mellan att vara omhändertagen av 

ambulanspersonal och helt ansvara för sin egen hälsa (Togher et al., 2014; Swain et al., 2012). 
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Däremot ansåg inte patienterna att den vård och behandling de fått hemma hade förklarats 

tydligt nog av ambulanspersonalen (Swain et al., 2012). 

 

Upplevelsen av att bli överlämnad till akutmottagningen 

Efter vårdtiden i ambulansen fortsätter, i de flesta fall, vården på en akutmottagning. En 

positiv upplevelse av ambulanssjukvården blir ofta en skarp kontrast till att bli lämnad 

ensam på en akutmottagning. Den positiva en-till-en relationen under den relativt korta 

vårdtiden i ambulansen är inte längre möjlig på akutmottagningen. Skillnaden mellan 

prehospital akutsjukvård och den vård som ges på akutmottagningen är svår att förstå för 

patienten, eftersom akutvård tycks behövas på akutmottagningen också. Vissa deltagare 

minns att de bad ambulanspersonalen att inte bli lämnade (Ahl et al., 2012). Patienterna 

upplevde personalen på akutmottagningen som stressade och att de bara rusade in och ut ur 

undersökningsrummet utan att bry sig om deras oro och smärta (Doohan & Saveman, 2015). 

 

”I didn’t want them to go, to leave me. I knew that it was a safe place that I came to but 

the ambulance personnel gave me a sense of security that I know I would not get there 

[at the emergency ward]. In the emergency ward I have to ask for, everything, no one asks me, 

no one sees anything. The only thing they give me is a button to push if I want something. 

All of a sudden there is no one who listens and you don’t feel safe anymore.” (Ahl et al., 2012) 

 

Melby och Ryan (2005) kunde se att majoriteten av de äldre patienterna som deltog i deras 

studie ansåg att de fick bra förklaring och information om det som skedde i ambulansen men 

att ingen information gavs om vad de kunde förvänta sig vid ankomst till akutmottagningen 

(a.a.). Patienter inom prehospital akutsjukvård är ofta med om överlämnande mellan 

vårdpersonal på olika instanser. Framför allt mellan larmoperatören och ambulanspersonal 

samt ambulanspersonal och sjukhuspersonal. Patienterna satte värde i att bli involverade i 

överlämnandet genom att informeras om vad som skulle hända. Det var viktigt att 

patienterna kände att ett formellt överlämnade hade skett mellan ambulanspersonalen och 

akutpersonalen (Togher et al., 2013; Togher et al., 2014). Därför är en smidig och kompetent 

överlämning från prehospital personal till personal på akutmottagningen viktig. Detta kan 

genomföras bl.a. genom användande av en förvarnande procedur, att berätta för 

akutmottagningen om patientens ankomst (Togher et al., 2013). 

 

”They phoned the hospital and told him their ETA and what the problem was and when we  
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got into the hospital we was taken straight in.” (Togher et al., 2013) 

 

Efter ankomst till akutmottagningen och när den akuta fasen är över kommer verkligheten 

ikapp patienterna. Patienter och personal inom den prehospitala vården anser att ingen 

annan som har varit i den situationen verkligen kan förstå hur det känns. De patienter som 

var vid medvetande på olycksplatsen har kaotiska minnen kring ljud, ljus och lukt. En del 

patienter kommer inte ihåg någonting alls. Början och slutet på det som skett är svårt att få 

grepp om eftersom de suddiga bilderna är svåra att förstå. (Elmqvist et al., 2008). På grund 

av de suddiga bilderna, bristande information och kaotiska minnen försöker patienterna 

förstå situationen på egen hand (Aronsson et al., 2014). Det är därför av stor vikt att 

patienterna får träffa ambulanspersonalen efteråt för att få deras berättelse och på så sätt få 

en tydligare bild över vad som skett och därigenom skapa en väg tillbaka till verkligheten. 

Berättelserna ger patienten kontroll över sitt eget liv (Elmqvist et al., 2008). 

 

‘‘it feels so good when people care about one another when something happens //you feel that 

you are not only a thing that is driven around, they also care about you afterwards, what has 

happened to you.’’ (Elmqvist et al., 2008) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av den prehospitala sjukvården till och 

med ankomsten till akutmottagningen. Studien utfördes genom en litteraturöversikt med 

integrativ metod. Litteraturöversikt är en metod för att utforska vad som fram tills nu är känt 

inom det aktuella området. Fördelen med litteraturöversikter är att det ger en överblick över 

existerande forskning samt idéer om vilka typer av studier som behöver göras i framtiden 

samt att den hjälper forskaren att se resultatet av sin studie i relation till andra studier (Polit 

och Beck, 2016, s. 87-88).  

 

I denna litteraturöversikt användes Whittemore och Knafls (2005) analys och metod, där 

både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo vilket resulterade i 16 vetenskapliga artiklar, 

varav 11 var kvalitativa och fem kvantitativa. Att söka i flera olika databaser kan ses som en 

styrka för att finna flera relevanta studier. Trunkering samt de booleska termerna AND och 

OR användes vid litteratursökningen för att kunna kombinera flera sökord och underlätta 

sökningen. De begränsningar som gjordes var att studierna skulle vara publicerade mellan 

åren 2005-2017 för att ta del av den senaste forskningen. Med denna begränsning kan viktig 

information från studier publicerade tidigare år gått förlorad. Ytterligare begränsningar var 

att studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt ha ett patientperspektiv med 

fokus på prehospital sjukvård av vuxna individer över arton år. Detta fick till följd att några 

studier som svarade mot syftet men var skrivna på andra språk fick uteslutas. En annan 

svaghet i litteratursökningsfasen var bristande erfarenhet kring utförandet av systematiska 

litteratursökningar vilket kan ha medfört att relevanta studier ej kommit med i denna 

litteraturöversikt. SBU (2013, s. 41) anser att relevansbedömningen, alltså grovsållning 

utifrån artiklarnas titlar och abstrakt samt de granskade artiklarna i fulltext, bör göras av två 

oberoende granskare för att minimera risken att relevanta studier missas. I denna 

litteraturöversikt är relevansbedömningen endast utfört av en person vilket kan ses som en 

svaghet. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s (2013) mallar. Vissa artiklar 

hade ett otydligt etiskt resonemang i sina studier men dessa valdes ändå ut att ingå i 

litteraturöversikten vilket eventuellt kan ses som en svaghet.  
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Enligt Polit och Beck (2016, s. 110) skall beskrivning, analys och tolkning göra stora mängder 

data förståeliga och syftar till att identifiera mönster såsom likheter, skillnader och slutligen 

få fram teman (a.a.). En uttalad ambition har varit att inte förvränga nedskrivet material och 

avstå från förvanskning och fabricering av insamlat datamaterial. Ett sätt att undvika detta 

var att studierna lästes i sin helhet flertalet gånger för att verkligen förstå innebörden. Det 

gjordes även en skriftlig sammanfattning från engelska till svenska av studiernas resultat och 

diskussion, vilket var betydelsefullt då det möjliggjorde en textreduktion och gjorde det 

lättare att upptäcka likheter och skillnader som sedan kunde jämföras. Fördelen med 

Whittemore och Knafls (2005) metod var att litteraturöversikten kunde genomföras på ett 

strukturerat sätt. Det finns dock risk för fel i alla litteraturöversiktens steg. En svaghet i 

litteraturöversikten är den bristande erfarenheten av att analysera text vilket innebär att 

analysförfarandet kunde ha organiserats mer systematiskt och strukturerat för att undvika 

att framtagna benämningar formulerats allteftersom processen med litteraturöversikten 

framskred. Materialet i artiklarna var svåranalyserade på grund av likheter i textavsnitten 

och dess koder, vilket gjorde att de kunde svara mot flera av kategorierna. Då författaren 

suttit ensam med dataanalysen kan detta möjligen ha begränsat perspektiven och bidragit till 

en brist i analysförfarandet. Detta kan påverka det slutgiltiga resultatet samt trovärdigheten i 

studien vilket är en svaghet. Trots detta anses att de artiklar som legat till grund för denna 

litteraturöversikt har givit ett trovärdigt överförbart resultat till den prehospitala vården och 

andra delar inom sjukvården. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienternas upplevelse av den 

prehospitala sjukvården till och med avlämnandet på akutmottagningen. Resultatet baseras 

på granskning och analysering av 11 kvalitativa och fem kvantitativa designer. Genom 

dataanalysen framkom fyra kategorier vilka var ”Upplevelsen av att ringa efter hjälp”, 

”Patienternas olika förväntningar på ambulanssjukvården”, ”Att våga släppa kontrollen och 

lämna över sig” samt ”Upplevelsen av att bli överlämnad till akutmottagningen”. 

 

Huvudfynden i denna litteraturöversikt visar att många patienter känner sig osäkra när de 

ska ringa efter hjälp. Patienternas olika förväntningar kan ha betydelse för hur den 

prehospitala vården upplevs. Det framkom även att allmänheten har bristande kunskap om 
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vilken kompetens och vård som kan förväntas när ambulans tillkallas. Det viktigaste fyndet 

är dock att kommunikationen och interaktionen mellan patient och vårdpersonal har stor 

betydelse för patientens upplevelse av den prehospitala vården. Resultatet visar att när 

patienterna blir tilltalade vid förnamn, när de känner sig sedda och bekräftade av den 

prehospitala personalen och då framförallt av ambulanspersonalen, upplevde de en känsla 

av trygghet och tillit. Dessa känslor gjorde det lättare att lämna över kontrollen till 

ambulanspersonalen. Vidare visar resultatet att fortlöpande kommunikation mellan personal 

och patient om vad som sker och vad patienten kan förvänta sig, stärkte den prehospitala 

upplevelsen. 

 

Att drabbas av akut insjuknande eller allvarlig sjukdom och hamna i en situation där man 

inte längre har kontroll är skrämmande och detta kan upplevas väldigt olika. Travelbee (1971 

s. 49-60) menar att varje enskild individs hälsa är subjektiv. Hur en människa upplever hälsa 

eller ohälsa är unikt för varje person. Både kulturen och familjen har betydelse för hur vi 

människor uppfattar lidande och sjukdom, och vi försöker ofta finna en mening i det som 

sker (a.a.). Detta framgår i resultatet där det visar sig att trots patientens förlust av kontroll 

och rädsla kring sin situation tvekade att ringa efter hjälp. Patienterna ville inte vara en 

börda för sjukvården, var rädda att inte bli trodd på eller bli nekad hjälp, och sökte då råd 

och stöd från familj och vänner innan de slog larmnumret. Patienter som hade tidigare 

erfarenhet av att själv drabbas av akut insjuknande eller hade nära anhöriga som de hjälpt, 

hade lättare att hantera den situation de hamnat i och upplevde mindre oro och rädsla. Detta 

går i linje med det O´Brien och Fothergill- Bourbonnais (2004) fann i sin studie att brist på 

kunskap och erfarenhet om vad som sker gör att patienten känner rädsla kring vad den går 

igenom och får vara med om. Att inte veta hur allvarligt illa däran man är, och inte veta vilka 

procedurer som står på tur är en källa till känsla av sårbarhet och faktorer till oro och stress 

(a.a.). Forslund (2007) menar på det omvända att erfarenhet och kunskap kring liknande 

situationer kunde göra patienten mer medveten om den livshotande situation de befann sig i 

och därmed känna än mer stress och utsatthet. Travelbee (1971, s. 31-38) skriver att 

vårdpersonal har en viktig uppgift att alltid se patienten som likvärdig och redan från start 

bygga upp en bra relation till patienten och se till dennes behov (a.a.). Larmoperatören har 

en viktig del i hur patienten upplever den första kontakten med den prehospitala 
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sjukvården. Patienterna uppskattade att larmoperatören bekräftade att de gjort rätt som ringt 

efter hjälp. Larmoperatörens information om ungefärlig ankomsttid och vad de själva kunde 

göra i väntan på ambulansen hade en lugnande inverkan på patienterna. Patienterna 

uppskattade också att larmoperatören stannade kvar i telefonen i väntan på ambulans. Då 

denna väntan upplevs som lång och jobbig var det en trygghet att ha någon att prata med 

och patienterna kände sig mindre ensam och utsatt. Detta resultat stämmer överens med det 

Forslund (2007, s. 32-33) redovisar i sin avhandling. 

  

En intressant aspekt som framkom i resultatet var att patienter inte alltid såg ambulansen 

som en plats att få vård, utan mer ett snabbt transportsätt in till sjukhus. Dessa patienter 

hade bristande kunskap om att det idag finns sjuksköterskor och avancerad sjukvård att 

tillgå i ambulansen på väg till sjukhus. Patienterna hade uppfattningen att 

ambulanspersonalen endast var chaufförer utan större medicinska kunskaper. De patienter 

som endast förväntade sig en snabb transport till sjukhus kunde bli frustrerade av att 

ambulanspersonalen påbörjade vård och behandling i hemmet. Detta kunde upplevas som 

fördröjande och onödigt när situationen upplevs som akut. För andra kom den påbörjade 

vården och behandlingen i hemmet som en positiv överraskning. Blomstedt et al (2013) och 

Thylén et al (2015) skriver att en del patienter dröjde eller avstod helt från att ringa efter 

hjälp då de ansåg att de kunde ta sig till sjukhus snabbare. Detta hade till följd att dessa 

patienter fick sin diagnos fördröjd med nästan dubbla tiden (a.a.). Även Forslund (2007, s. 

46) tar upp vikten av information kring när man ska ringa efter hjälp för att inte tveka eller 

fördröja kontakten, vilket kan leda till att fler liv räddas (a.a.). Allmänhetens bristande 

kunskaper kan även ses i studien gjord av Johansson et al (2004) där det endast var 10 % av 

de tillfrågade personerna som hade kunskap om vilken kompetens som egentligen fanns i en 

ambulans (a.a.).  

 

Lennquist (2007, s. 473-479) skriver att ett stort antal patienter upplever en utsatthet, genom 

att vara utelämnad till andra människor i samband med omhändertagande vid trauma. 

Upplevelsen kan vara förlust av den egna autonomin, förlust av kontroll och vara beroende 

av andra och även förlust av sin egen identitet. Patienten kan befinna sig i ett chocktillstånd 

och då behövs varsamhet, medmänsklighet, trygghet och omtanke i omvårdnaden. Enligt 
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Travelbee (1971, s. 16-22) är omvårdnadsituationen en dynamisk process mellan 

vårdpersonal och patient. Omvårdnadssituationen är erfarenheter eller händelser i tid och 

rum som har till uppgift att skapa en förändring för patienten (a.a.). God omvårdnad menar 

Ekman och Norberg (2013) är att ta hänsyn till och visa respekt för patientens integritet. Ett 

konkret exempel på detta kan vara att snabbt lägga filtar över patienten för att inte exponera 

kroppen i onödan. Resultat i denna litteraturöversikt visar att patienten upplevde vården 

som meningsfull när ambulanspersonalen utförde flera omvårdnadsåtgärder och flertalet 

mätningar på plats. Patienterna upplevde även trygghet och tillit till den prehospitala 

sjukvården när personalen hade ett lugnt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och 

arbetade metodiskt (a.a.). 

 

Resultatet visar att en god dialog mellan patient och ambulanspersonal upplevdes som 

viktigt för patientens välmående. Patienternas känsla av delaktighet i sin egen vård uppstår 

när personalen ger relevant information och berättar om vad som kommer att hända. När 

patienten känner sig respekterad, trodd på och att någon lyssnar, skapar detta förtroende för 

personalen och bidrar samtidigt till en känsla av delaktighet vilket gör det lättare för 

patienten att släppa kontrollen och hänge sig till den prehospitala vården. Patienterna 

menade att det sätt ambulanspersonalen kommunicerade på ökade förtroendet för 

personalen och deras förmåga att hjälpa och behandla dem. Patienten upplevde att de blivit 

bemötta i en vänlig atmosfär när ambulanspersonalen kommunicerade med patienten 

genom att använda deras förnamn och ibland med hjälp av humor. Information om vad som 

sker och vad de kunde förvänta sig lindrade oron. 

 

Ambulanspersonalen ansåg att information och kommunikation var en grundsten i arbetet 

kring patienten. De ansåg att det var viktigt att ge förklaringar på patientens nivå kring vad 

som gjordes och vad som skulle ske. Ambulanspersonalen menade fortsatt att god 

kommunikation mellan de själva och patienten kan skapa en positiv upplevelse för patienten 

trots de kaotiska omständigheterna. Detta gjorde att patienterna kände sig trygga och det 

hjälpte dem att behålla lugnet. I kompetensbeskrivningen, för legitimerad sjuksköterska med 

specialistexamen med inriktning mot ambulanssjukvård (RAS, 2012) står det att 

ambulanssjuksköterskan skall kunna tillvarata patientens erfarenhet och kunskap för att 
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omvårdnad och behandling utförs utifrån patientens autonomi, värdighet och rättigheter. 

Vidare skall ambulanssjuksköterskan kunna anpassa information och utbildning till patient 

och anhöriga samt stimulera till delaktighet och egenvård (a.a.). Vilket även Chewning et al 

(2012) beskriver, att delaktighet kommer av att patient och personal är ense om vad 

patienten har för symtom och vad det kan röra sig om. Därefter informerar personalen 

patienten om vilka behandlingsmöjligheter som finns. Personalen förhör sig om vad 

patienten har för värderingar och livsstil och informerar sedan om vilken behandling eller 

vård som rekommenderas. Därefter får patienten uttrycka sin åsikt. Genom att tillåta 

patienten att göra olika val bjuder man som personal in patienten att vara delaktig (a.a.). 

Detta är i linje med patientcentrerad vård där vården blir ett samspel mellan personal och 

patient. Patientens åsikter och vilja ligger i fokus och personalen informerar och inger 

kunskap till patienten för att denna skall kunna fatta beslut och vara delaktig kring sin egen 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016, s. 3-4). Kommunikationen mellan sjuksköterska 

och patient menar Travelbee (1971, s. 91-110) är grundläggande för god vård. 

Kommunikationen kan vara både uttalad, i form av samtal, och outtalad, genom handlingar 

och kroppsspråk. Den ses som en process som gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa en 

relation till patienten men även som ett medel för att uppnå målen med omvårdnaden (a.a.). 

Litteraturöversikten visar att majoriteten av patienterna i de olika studierna var positiva till 

den prehospitala vårdupplevelsen i stort. Patienterna satte värde i att bli informerade och 

involverade i själva överlämnandet på akutmottagningen. Det var viktigt för patienterna att 

de kände att ett formellt överlämnande hade skett mellan ambulanspersonalen och 

personalen på akutmottagningen. Däremot blir den positiva en-mot-en relationen i 

ambulansen en stark kontrast till det arbete som sker på akutmottagningen. I motsats till 

detta visade resultatet att de patienter som fått en negativ upplevelse av den prehospitala 

vården istället kunde känna en lättnad över att få komma till akutmottagningen. Känslan av 

utanförskap och bristande förtroende för ambulanspersonalen gjorde att ankomsten till 

akutmottagningen sågs som en lösning på deras problem. Travelbee (1971 s. 110-111) menar 

att när kommunikationen mellan sjuksköterska och patient sviktar betyder det att budskapet 

inte blir mottaget, missförstås eller inte har nått fram. Detta kan leda till att patienten inte 

känner sig sedd som en individ eller delaktig i sin egen vård (a.a.).  
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Slutsats 

Förhoppningen med denna litteraturöversikt är att den ska ge en relevant bild av 

ämnesområdet samt ge en ökad förståelse för patienters upplevelser av den prehospitala 

sjukvården.  

 

Det som tydligt visar sig som en röd tråd genom den prehospitala vårdkedjan, från samtalet 

till SOS alarm till ankomsten på akutmottagningen är information och kommunikation. 

Kommunikation och interaktionen mellan personal och patient och till viss det även 

anhöriga har en central roll för hur patienten upplever mötet och hela vårdkedjan i den 

prehospitala sjukvården, fram till och med överlämnandet på akutmottagningen. Trots att 

patienterna inser att de är beroende av andra för att få hjälp tvekar de att ringa till SOS. Det 

finns bristande kunskaper hos allmänheten om vilken kompetens och vård som kan erhållas 

inom ambulanssjukvården idag. Information till allmänheten om när och varför det är 

viktigt att ringa efter ambulans skulle kunna minska patienternas oro inför valet att välja 

eller avstå att ringa och då medföra att den drabbade får sjukvård snabbare. Detta i vissa fall 

kan vara avgörande för att fler liv ska kunna räddas.  

 

Den personal som arbetar inom den prehospitala sjukvården har en viktig uppgift att 

bekräfta patienterna, få dem att känna att de fattat rätt beslut och att någon lyssnar. Det är 

viktigt att personalen ingjuter trygghet i patienten och anhöriga då detta är oerhört 

värdefullt för deras upplevelse av den prehospitala sjukvården och sjukvården i stort. En 

annan viktig aspekt för att skapa en positiv upplevelse av den prehospitala sjukvården är att 

få patienten att känna delaktighet kring sin egen vård. Hos de patienter som fått en negativ 

bild av prehospital vård var bristande kommunikation och delaktighet de stora bidragande 

faktorerna. Patienterna kände sig inte lyssnade på och upplevde ett utanförskap där de inte 

fick någon information kring det som hände. 

 
Kliniska implikationer 

Genom att ta del av litteraturöversiktens resultat kan sjuksköterskan bli medveten om 

patientens upplevelser av den prehospitala sjukvården. Kontinuerlig information och 

kommunikation har en betydande roll för hur patienten upplever vårdsituationen, varför 

vårdpersonal inom alla områden bör prioritera detta. När patienten görs delaktig i sin egen 
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vård byggs ett förtroende och en tillit upp för personal och sjukvården i stort. Denna 

erfarenhet som patienten får är av betydelse för dennes eventuella kommande kontakter 

inom alla områden av sjukvården. 

 

Vidare forskning 

Forskning kring patienters upplevelse av den prehospitala vården väckte intresse till vidare 

forskning inom ämnet. En fördjupning kring vad allmänheten har för kunskap om den 

prehospitala vården, och då framförallt ambulanssjukvården, kring vilken kompetens och 

vård som fås när en ambulans tillkallas. Detta kan öka förståelsen för vilka kunskapsluckor 

som finns hos allmänheten idag samt vilka eventuella åtgärder eller förändringar som bör 

göras för att ambulanssjukvården skall kunna effektiviseras och nyttjas på optimalt sätt. 

Vidare vore det önskvärt om personal inom den prehospitala sjukvården får en ökad 

förståelse om hur viktig information och kommunikation är för patienterna och vilken 

betydelse detta har för hur de upplever den prehospitala vården i stort.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

 
Cinahl 2016-01-21 
Limits: År: 2005-2016, Språk: Engelska och Svenska 

 Sökord Träffar Urval 

1 
Urval 

2 
Urval 

3 
Urval 

4 

S1 (MH "Patient satisfaction") 17583     

S2 (MH "Emergency Medical Services")  9229     

S3 (MH "Critical Illness") 3783     

S4 (MH "Critically Ill Patients") 4362     

S5 (MH "Patient Satisfaction") AND (MH "Emergency Medical Services")  66 66 20 4  
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Limits: År 2005-2016, Språk: Engelska och Svenska, Ålder: 19+år, Species: Humans 
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S2 ("Emergency Medical Services" OR ”Emergency Medical Technicians” OR 

Ambulance OR ”Prehosp* Emerg* Care” OR "Prehospital Care") 
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S6 ("Patient Satisfaction"[Mesh] AND "Emergency Medical Services"[Mesh] AND 
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"prehospital care") 
6 6 3 3(3*) 0 
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Limits: År 2005-2016, Språk: Engelska och Svenska, Ålder: 19+ år, Species: Humans 

 Sökord Träffar Urval 

1 
Urval 

2 
Urval 

3 
Urval 

4 

S1 "Patient Satisfaction" OR "Patient experien*" 232563     

S2 "Emergency Medical Services"[Mesh] OR "Emergency Medical 

Technicians"[Mesh] OR Ambulance OR ”Prehosp* Care” OR ”Prehosp* Emergen* 
Care” 

54589     

S3 (”Acute Illness” OR "Critical Illness" OR "Critically Ill Patients") 20390     

S4 (S1 AND S2 AND S3) 105 105 0   

S5 (S1 AND S2) 4915     

S6 ((S1) AND ("Emergency Medical Services"[Mesh] OR "Emergency Medical 

Technicians"[Mesh])) 
4708     

S7 ((S1) AND (Ambulance OR ”Prehosp* Care” OR ”Prehosp* Emergen* Care”)) 850 850 38 8 (4*) 4 
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2017-03-29 
Limits: År 2005-2016, Språk: Engelska och Svenska, Ålder: 19+ år, Species: Humans 

 Sökord Träffar Urval 

1 
Urval 

2 
Urval 

3 
Urval 

4 

S1 (“Patient Satisfaction” OR “Patient experien*”) 162907     

S2 ("Emergency Medical Services"[Mesh] OR "Emergency Medical 

Technicians"[Mesh] OR Ambulance OR ”Prehosp* Care” OR ”Prehosp* Emergen* 

Care”) 

26278     

S3 (”Acute Illness” OR "Critical Illness" OR "Critically Ill Patients") 10311     

S4 (S1 AND S2 AND S3) 70 70 3 0  

S5 (S1 AND S2) 3130     

S6 ((S1) AND (“Emergency Medical Services"[Mesh] OR "Emergency Medical 

Technicians"[Mesh])) 
3440     

S7 ((S1) AND (Ambulance OR “Prehosp* Care” OR “Prehosp* Emergen* Care”)) 2155     

S8 (("Patient satisfaction" OR "Patient experience") AND ("Emergency Medical 

Services" OR "Ambulance" OR "Prehospital care")) 
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Tabell 2 Översikt av inkluderade artiklar 

 

Författare, Årtal, Land 

och Titel 
Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet 

Ahl, C. & Nyström, M., 

2012 Sverige 
To handle the unexpected – 

The meaning of caring in 

pre-hospital emergency 
care 

Att tolka och förklara upplevelser av 

den prehospitala vården i situationer 
som inte klassas som traumatiska 

eller livshotande 

Intervjustudie. 
Enskilda intervjuer ansikte-mot-
ansikte i patienternas hem. 

20 patienter i åldrarna 34-82 

år. 
Prehospital omsorg kan försåts och förklaras som ett 

samspel mellan ambulanspersonal och patienter. Det första 
mötet är viktigt för patienternas övergripande uppfattning 

om den prehospitala vården. 

Hög 

* Anisah, A., Chew, K.S., 

Mohd Shaharuddin Shah, 
C.H. & Nik Hisanuddin, 

N.A.R 
2008 Malaysia 
Patients' perception of the 

ambulance services at 
Hospital Universiti Sains 

Malaysia 

Undersöka allmänhetens upplevelser 

och förväntningar på 
ambulanssjukvården i Malaysia 

Intervjuer i form av enkät där 

deltagarna skattade sin 
upplevelse på en tio-gradig skala 

87 enkäter Trots de många problem som finns inom 

ambulanssjukvården i Malaysia skattades upplevelsen som 
god. Framförallt vad gäller personalens bemötande. Det 

område som fick lägst betyg rörde säkerheten och 

utrustningen i ambulansen. 

Medelhög 

Aronsson, K., Björkdahl, I. 
& Sundström Wireklint, B., 

2014Sverige 
Prehospital emergency care 
for patients with suspected 

hip fractures after falling – 

older patients' experience 

Beskriva och förklara äldre patienters 
upplevelser av ambulanssjukvården i 

samband med misstanke om 

höftfraktur vid fall 

Intervjustudie. 
Enskilda djupintervjuer i 

patienternas hem. 

10 patienter i åldrarna 69-91 
år. 

Vården av patienter med misstänkt höftfraktur innehåller 
brister och patienterna känner sig missnöjda. Vården kan 

förbättras genom att se till hela människan och genom ökad 

patientdelaktighet i vården 

Hög 

Doohan, I. & Saveman, B-

I. 2015 Sverige 
Need for compassion in 
prehospital and emergency 

care: A qualitative study on 

bus crash survivors’ 
experiences 

Att undersöka erfarenheterna från de 

som överlevt en stor trafikolycka 

med buss. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 
54 informanter Bristande medlidande på akutmottagningen var 

huvudfyndet. Bristen på medlidande orsakade ångest bland 

de överlevande och de olika behoven de hade uppfylldes 
inte. De överlevandes önskan att vara med de andra 

överlevande från olyckan främjades inte efter ankomst till 

akutmottagningen.  

Hög 

Elmqvist, C., Fridlund, B. 
& Ekebergh, M., 2008 
Sverige 
More than medical 
treatment: The patient's first 

encounter with prehospital 

Beskriva mötet med 
ambulanssjukvården sett utifrån 

patienters perspektiv samt från de 

personer som är först på skadeplats 

Intervjustudie 
Djupintervjuer ansikte-mot-

ansikte 

18 personer 
4 patienter, 1 anhörig, 8 

poliser, 2 brandmän och 3 

ambulanspersonal. 

Patienternas första möte med den prehospitala vården 
upplevs som kaotisk och overklig. Att då vara närvarande i 

både tal och genom kroppskontakt kan det ge patienterna 

trygghet, kontroll över situationen och hopp om livet. 

Hög 
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emergency care 
* Forslund, K., Kihlgren, 

M., Östman, I. & Sörlie, V. 

2005 Sverige 
Patients with acute chest 

pain – experiences of 

emergency calls and pre-
hospital care 

Undersöka hur patienter med akut 

bröstsmärta upplevde samtalet med 

SOS och den prehospitala vården. 

Intervjustudie 
Enskilda intervjuer i hemmet 

eller på sjukhus 

13 patienter Patienterna var överlag nöjda med den prehospitala 

kontakten. Många upplevde dock väntan på vård som 

skrämmande och de kände sig ensamma och som att tiden 
stod stilla. Det är viktigt med individualiserad vård för att 

stärka förtroendet mellan patienten och den prehospitala 

personalen. 

Hög 

Hadsund, J., Riiskjaer, E., 

Riddervold Skogstad, I. & 
Christensen Frischknecht, 

E., 2013, Danmark Positive 

patients' attitudes to 
prehospital care. 

Belysa patienternas uppfattning om 

den prehospitala vårdkedjan från 
samtal till SOS till ankomst till 

sjukhus 

Enkätstudie 1419 enkäter Majoriteten av patienterna hade en mycket positiv 

uppfattning om den prehospitala vården. Områden för 
förbättringar: tydligare information från SOS personal till 

patienten, förbättrad kommunikation mellan 

ambulanspersonal och patient om vad som skall ske, ökad 
involvering av närstående samt bättre information om 

beräknad ankomst av ambulans. 

Hög 

Johansson, A., Ekwall, A. 

& Wihlborg, J., 2010 

Sverige 
Patient satisfaction with 

ambulance care services: 

Survey from two districts in 
southern Sweden 

Undersöka patienternas upplevelse 

av ambulanssjukvården i Region 

Skåne 

En prospektiv, klinisk cohort 

studie. Enkätstudie 
40 patienter. 20 från varje 

distrikt 
Majoriteten av patienterna var nöjda med den vård som 

erhålls av ambulanssjukvården De var även överlag nöjda 

med den kompetens ambulanspersonalen uppvisade. 

Hög 

Jones, S.P., Dickinson, 

A.H., Ford, A.G., Gibson., 
M.E.J., Leathley, J.M., 

McAdam, J.J., 

McLoughlin, A., Quinn, T. 
& Watkins, L.C. 2012 
Storbritannien 
Callers’ experience of 
making emergency calls at 

the onset of acute stroke: a 

qualitative study 

Identifiera de faktorer som 

påskyndade eller fördröjde 
människors initiala beslut att 

kontakta SOS vid symtom på stroke, 

samt undersöka upplevelsen av att 
ringa samtalet 

En qualitative studie med 

semistrukturerade intervjuer 
50 informanter från två 

sjukhus i nordvästra England. 
 

Många som ringer söker svar eller professionella råd innan 

de kontaktar SOS och vissa trodde att symtom på stroke inte 
motiverade att omedelbart ringa 112. 

Hög 

Kietzmann, D., Wiehn, S., 

Kehl, D., Knuth, D & 
Schmidt, S., 2016, 

Tyskland 
Migration background and 

overall satisfaction with 

pre-hospital emergency 

care 

Undersöka hur sociodemografiska 

faktorer hos patienten/patientens 
anhöriga inklusive migrerande status 

och servicerelaterade aspekter 

påverkar den övergripande 

belåtenheten med den prehospitala 

akutsjukvården. 

Enkätstudie online eller med 

papper och penna. Datanalys 
med T-test och χ2-tests. 

57 migranter och 161 icke-

migranter 
Sociodemokratiska faktorer, bortsett från språkkunskaper, 

verkar sakna samband med den övergripande belåtenheten 
med den prehospitala akutsjukvården. Servicerelaterade 

faktorer som akutpersonalens professionella och 

sociala/emotionella kompetens verkar vara den 

huvudsakliga faktorn som avgör hur patienterna skattar den 

övergripande prehospitala vården. 

Hög 

Melby, V. & Ryan, A., 

2005, Sverige och Norge 

Caring for older people in 
prehospital emergency 

care: can nurses make a 

Undersöka äldre människors 

upplevelse av prehospital sjukvård 

och identifiera fördelar och nackdelar 
med sjuksköterskeledd 

ambulanssjukvård 

Intervjustudie 
Fokusgruppsintervjuer med 

ambulanssjukvårdare, 
ambulanssjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Enskilda 

4 ambulanssjukvårdare, 5 

ambulanssjuksköterskor, 4 

studenter, 11 äldre människor. 

Sjuksköterskor behöver utökad utbildning och träning inom 

ambulanssjukvård för att kunna se till äldre människors 

behov. 

Hög 
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difference? intervjuer med de äldre. 
*Sharifi, M., Baraz, S., 

Mohammadi, F., Ramezani, 

M., Vardanjani, E.A.S. 
2012, Iran 
Patients Perception and 

Satisfaction of the 
Ambulance Service (115) at 

Shahrekord, Iran 

Undersöka patienternas belåtenhet 

med ambulanssjukvården service 

(115) I Shahrekord under den första 
halvan av 2012 
 

Enkätstudie. 
Dataanalys genom statistisk 

deskriptivt test, 
oberoende t-test, variabel analys 

och Pierson 
Correlation test. 

450 enkäter Resultatet visar att män, lågutbildade gifta, de som nyttjat 

akutsjukvård tidigare & de med akuta symptom skattade den 

prehospitala akutsjukvården signifikant högre än andra. 
Högst betyg gavs den effektivitet som fanns på 

akutmottagningen & lägst skattades prestatonen hos 

sjukvårdare. Patienterna skattade överlag de olika områdena 
som undersöktes som hög. Sjukvårdarna bör ägna mer tid åt 

interaction med patienterna för att öka deras känsla av 

belåtenhet. 

Hög 

Studnek, J.R, Fernandez, 

A.R, Vandeventer, S., 

Davis, S. & Garvey, L., 
2013, USA 
The association between 
patients' perception of their 

overall quality of care and 

their perception of pain 
management in the 

prehospital setting 

Undersöka korrelationen mellan 

patienternas uppfattning av den vård 

som gavs av ambulanspersonal och 
graden av tillfredsställelse av 

smärtlindring. 

Telefonintervjuer med slutna 

frågor med patienter som tidigare 

svarat på en enkät om patienters 
uppfattning av 

ambulanssjukvården. 

2741 patienter Korrelationen mellan tillfredsställande smärtlindring och en 

övergripande nöjdhet av vården fanns endast när 

ambulanspersonal kommunicerat om det läkemedel som 
gavs och potentiella biverkningar. 

Medelhög 

Swain, A.H., Al-Salami, 
M., Hoyle, S.R & Larsen, 

D.P., 2012, Nya Zeeland 
Patient satisfaction and 
outcome using emergency 

care practitioners in New 

Zealand 

Jämföra patienters uppfattning om 
den bedömning och vård som gavs av 

ambulanspersonal vid vård i hemmet 

eller under transport till sjukhus 

Intervjustudie 
Intervjuer med slutna frågor via 

telefon eller ansikte-mot-ansikte. 

100 patienter Patienterna var överlag nöjda med den vård som erhållits 
men det fanns en tydlig önskan om att bli vårdad i hemmet 

om möjligt. 

Medelhög 

Togher, F.J, O'Cathain, A., 

Phung, V-H, Turner, J. & 

Siriwardena, A.N, 2014, 
England Reassurance as a 

key outcome valued by 

emergency ambulance 
users: a qualitative study. 

Undersöka vad patienter värderar 

utifrån sina erfarenheter av 

ambulanssjukvården. 

Enskilda intervjuer både ansikte-

mot-ansikte samt 

telefonintervjuer med patienter 
som nyligen vårdats i ambulans. 

18 ansikte-mot-ansikte 

intervjuer och 4 

telefonintervjuer. 11 kvinnor 
och 11 män 

Uppmuntran/Försäkran från ambulanspersonalen om att de 

fick rätt sorts råd, adekvat behandling och omvårdnad 

värderades högst bland patienterna. Känslan av detta 
förstärktes genom att patienterna inte behövde vänta länge 

innan hjälp anlänt, att ambulanspersonalen uppträdde 

professionellt och kommunicerade samt att de upplevde 
kontinuitet i vården. 

Hög 

Togher, F.J, Davy, Z, & 
Siriwardena, A.N, 2013, 

England 
Patients' and ambulance 

service clinicians' 

experience of prehospital 

care for acute myocardial 
infarction and stroke: a 

qualitative study 

Undersöka patienternas och 
ambulanspersonalens uppfattning om 

ambulanssjukvården i samband med 

hjärtinfarkt eller stroke och jämföra 

likheter och olikheter. 

Intervjustudie 
Enskilda intervjuer av patienter 

och ambulanspersonal samt en 

fokusgruppsintervju med 

ambulanspersonal 

22 patienter i åldrarna 35-över 
65 år och 22 inom 

ambulanssjukvården varav 5 

ingick i en fokusgrupp 

Uppfattningen bland patienter och ambulanspersonal om 
vilka faktorer som bidrar till en ökad positiv vårdupplevelse 

inom ambulanssjukvården för patienterna skiljer sig åt. 

Patienterna värdesatt effektiv kommunikation och 

professionalism högst. 

Hög 
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