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Abstrakt 

 

Bakgrund: Forskning visade att det var viktigt med information till anhöriga för bearbetning och 

hantering av situationen när en anhörig hade drabbas av en stroke. I denna studie genomfördes intervjuer 

av tolv ambulanssjuksköterskor från två ambulansstationer i mellersta Sverige. Syfte: Syftet med studien 

var att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelser av att använda anhöriga som informanter till 

strokepatienter med avseende på bemötande och om de påverkades av anhörigas frågor. Metod: 

Intervjustudie med kvalitativ ansats. Insamlad data bearbetades och analyserades med en manifest 

innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i Tre kategorier och nio subkategorier. De tre 

kategorierna var bra bemötande från anhöriga, svårighet att få fram information och positivt med 

anhörigas närvaro. Slutsats: Ambulanssjuksköterskorna i studien upplever att de blir bra bemötta och 

kan med hjälp av de anhöriga få fram relevant information angående den sjuka patienten. 

Ambulanssjuksköterskorna upplever inte att vården påverkades negativt av att anhöriga ställde frågor 

men att de kanske kan glömma att informera de anhöriga på grund av en undermedveten stress. Därför 

var det viktigt att de anhöriga var delaktiga i samband med vården. 

 

Nyckelord: Ambulans, Anhöriga, Bemötande, Kvalitativ, Omvårdnad. 
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Abstract 
 

Background: Research showed that it was important to give the relatives information for processing and 

handling of the situation. In this study, interviews were conducted by twelve ambulance nurse´s from two 

different ambulance stations in central Sweden. Aim: The aim of this study was to describe the 

ambulance nurse´s experiences of using relatives as informers for stroke patients with respect on 

treatment and if they were affected by the questions from relatives. Method: Interview study with 

quantitative approach. Collected data were processed and analyzed by a manifest content analysis. 

Findings: The analysis resulted in three categories and nine subcategories. The three categories were 

good treatment by relatives, difficulty to obtain information, positive with presence of relatives. 

Conclusions: The Ambulance nurses in this study experienced good treatment and could with help from 

relatives obtain relevant information regarding the ill patient. The ambulance nurses did not experience 

that the health care was affected negatively from the relatives questions but that they might have forgot to 

inform the relatives due to an subconscious stress. Therefore it was important that the relatives were 

involved in connection with the health care.  
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Bakgrund 

 

Prehospital akutsjukvård är ett medicinskt omhändertagande som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal, utanför sjukhusets väggar. Det handlar om undersökning, behandling av symtom, 

rådgivning samt vårdande insatser antingen på hämtplats eller i ambulansen (Wireklint, Sundström 

2005). Ambulanssjuksköterskan ska kunna samla in information kring insjuknandet med hjälp av 

patienten, anhöriga eller andra personer på plats och snabbt göra en bedömning (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Metetoja, Leino, Kilpi & Kaira, 2004). 

Ambulanssjuksköterskan måste vara lyhörd och kapabel att kunna tyda patienter, samt kunna förutse 

deras behov. När ambulanssjuksköterskan möter patienter samt anhöriga måste hen kunna använda 

alla sina sinnen (Wiman & Wikblad, 2004). 

 

Varje år insjuknar cirka 30 000 människor i Sverige i stroke. Cirka 80 procent av dem är över 65 år. 

Antalet för en förstagångsstroke har minskat för de som är över 65 år, men ökat i antal hos 18 till 45 

år (Hulter-Åsberg, Söderholm, Bjarne, Johansson, 2014). Stroke är ett samlingsnamn för både propp 

och blödning i hjärnan (Mätzsch & Gottsäter, 2007). 

 

En stroke är oftast en blodpropp som täpper till någon av artärerna i hjärnan. På grund av detta blir 

det sämre tillförsel av blod och sämre syretransport till den del av hjärnan som försörjs av detta 

blodkärl. Resultatet av det blir en syrebrist i det området där proppen sitter. En annan orsak till stroke 

är en intracerebral blödning, en hjärnblödning. Nervcellerna skadas eller dör och det bildas toxiska 

ämnen vilket leder till en hjärnskada. Även tryckökningen i hjärnan på grund av blödningen gör att 

skadan förvärras. För att se var en propp eller hjärnblödning sitter och vilken del av hjärnan som 

drabbats genomförs alltid en skiktröntgen. En TIA- attack är i de flesta fall småproppar som oftast 

löses upp snabbt och försvinner. Därför blir symtomen kortvariga, några minuter till max 24 timmar. 

En hjärnblödning uppkommer oftast på grund av åderförkalkning och långvarigt högt blodtryck, 

vilket ger en försvagning av kärlväggen. Stroke är relaterat till ålder och ärftlighet, men även 

fysiologiska faktorer som hjärtsjukdom, högt blodtryck, arytmi, klaffel, hjärtsvikt, ateroskleros, 

diabetes och högt serumkolesterol har betydelse. Även sättet att leva, rökning, alkoholvanor och om 

man äter p-piller. En stroke kan leda till både kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. En del 

drabbas av halvsidig förlamning, afasi, svårigheter att dricka och äta, svår trötthet, problem med 

minnet, svårt att koncentrera sig, depression, yrsel, balanssvårigheter och humörsvängningar. 

Symptom vid en stroke kan till exempel vara plötslig svaghet eller domningar i ansikte, armar och 

eller ben, plötslig förvirring samt svårigheter att prata och göra sig förstådd. Synstörningar som 
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kommer plötsligt, dubbelseende, svindel, att balansen eller koordinationen snabbt kan försämras kan 

också vara tecken på stroke, samt svår huvudvärk utan klar orsak (Ericson & Ericson, 2002, 135-

139).  

 

I en norsk kvalitativ studie som Taule, Råheim, (2013), genomfört så framkommer det att även en 

mild stroke verkar ändra den drabbades liv på en existentiell nivå.  De vardagliga sysslorna blir svåra 

när den drabbades kropp inte fungerade som innan. Det försvårar de dagliga aktiviteterna och nära 

relationer till andra, man drar sig undan, vill helst vara för sig själv. 

 

 I en svensk kvalitativ studie av Gosman-Hedstöm, Dahlin-Ivanhoff, (2012), deltog sexton kvinnor 

med medianåldern 74 år med makar som drabbats av stroke. Kvinnornas liv hade drastiskt förändrats, 

de kände sig bundna till hemmet, att de alltid måste finnas till hands för sin man. Männen som 

drabbats av stroke kunde många gånger vara personlighetsförändrade, känslan av att ha förlorat en 

livskamrat och förändring i dennes intellektuella kontakt gav nedsatt livskvalitet. Dessutom gjorde 

rädslan att partnern skulle drabbas av ännu en stroke dem mer oroliga och osäkra inför framtiden.  

 

Det finns ett stort behov av information för att lindra stress hos patienten och dennes familj och ge 

dem regelbunden information och strokerehabilitering, de känner sig inte sedda och hörda av 

sjukvården, utan de får själva leta information (Loupis, Faux, 2013).  

 

Detta stöds även av Joyce Travelbees omvårdnadsteori vars huvudsakliga mål och syfte är att hjälpa 

den sjuka med lidandet. Det innebär att bära, hantera och hjälpa patienten och dess anhöriga att finna 

en mening i situationen som de befinner sig i. För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten detta 

behöver han eller hon ta sig tid med patienten och de anhöriga, låta de stå i fokus (Jahren-

Kristoffersen, Norvedt & Skaug 2006). 

 

En anhörig behöver inte innebära biologisk eller civil relation. Det kan även vara den som är i mest 

kontakt med patienten. Begreppet anhörig kan även förklaras som en definition av känslor och 

intimitet i en relation men även som känslor av skydd och garanti (Bergbom & Askwall, 2000; 

Gullbrandsen & Stubberud, 2009).  

 

Stöd till anhöriga och patienter som drabbats av stroke är även viktigt under rehabiliteringen då 

depression är vanligt hos strokepatienter, det finns även en ökad risk för självmord. I en kvalitativ 

studie som gjorts i Kina av Dou, Tang, Lu, Jiang, Wang, (2015), visade det sig att av totalt 271 
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medverkande med en akut stroke som behandlats på ett sjukhus, blev 29 patienter av dessa mer 

självmordsbenägna än innan de fick stroke.  Författarna ansåg att det fanns flera bidragande faktorer 

till detta. En av faktorerna kunde vara att patienterna inte hade förtroende för pågående behandling, 

och att de inte såg någon ljusning inför framtiden. 

I en studie från en intensivvårdsavdelning i Australien med 99 deltagande anhöriga beskrevs det att 

kommunikationen mellan anhöriga och sjukvårdspersonal var avgörande för att vården skulle bli så 

bra som möjligt för patienten (Valks, Mitchell, Inglis-Simons & Limpus, 2005). Kommunikationen 

mellan sjukvårdspersonal och anhöriga bör vara ärlig, ansvarsfull, öppen och empatisk i längsta lag 

beskrev Brysiewicz & Uys (2006) i sin studie.  

De första dagarna och veckorna efter en stroke kan bli stressiga för den drabbades familj, med chock, 

att man inte riktig förstår vad som hänt, och varför. Efter första chocken vill anhöriga veta hur deras 

framtida prognos kommer att se ut enligt en kvalitativ studie utförd i Skottland av Gillespie, 

Campbell, (2011). 

 

En ambulanssjuksköterska står under sin yrkesutövning under tillsyn av socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen skall bevaka kvaliteten och säkerheten i vården samt förebygga skador hos patienten. 

Patientens behov är avgörande i vården för vilka insatser som en ambulanssjuksköterska skall erbjuda 

sig att hjälpa till med (SOSFS 1997:18). 

 

Ambulansen är ofta den första kontakten med akutsjukvården som en patient med en misstänkt akut 

stroke har. Sjuksköterskorna i ambulansen gör sin bedömning av sjukdomen under transport till 

akutsjukhus (Rajajee & Sawer, 2005). Hjärnceller dör fort efter en stroke så en effektiv behandling 

måste starta så snart som möjligt. Bedömning påbörjas redan i ambulansen, tiden är viktig för att 

kunna ge trombolys (Audebert, Sawer, Starkman, Lees och Endres, 2013).  

Sedan 2002, då trombolysbehandling startade i Sverige, har det successivt utvecklats. Vårdkedjorna 

på sjukhusen har utvecklats och etablerats. Ambulanssjukvården får strokelarm som prio ett- 

uppdrag. På de flesta sjukhus i Sverige idag får akutmottagningen ett strokelarm från ambulansen. 

Det gör att sjukhuset kan starta sitt strokeprogram, det vill säga att tiden från larmet från ambulansen 

till patienten kommer över sjukhusets tröskel tills att patienten får trombolysbehandling. Innan 

trombolysbehandlingen kan starta får patienten göra en datortomografi av hjärnan för att utesluta en 

hjärnblödning. För att minska tidsförlust har en del sjukhus valt att starta behandlingen redan på 

röntgen, direkt när man fått resultatet av röntgen (Andsberg & Norrving, 2013).  
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Problemformulering 

Under praktik och på arbete inom ambulansen är det ofta larm till patienter som drabbats av en 

stroke. Tidsaspekten och insjuknandet är väsentligt för hur vårdförloppet ska fortgå i vården av 

strokepatienten. Med hänsyn till det är den anhöriges information viktig i de fall då patienten inte kan 

svara för sig själv. Då det finns sparsamt med forskning kring att intervjua anhöriga till svårt sjuka 

strokepatienter prehospitalt, kan denna studie genom att intervjua ambulanssjuksköterskor om deras 

upplevelser av att använda anhöriga som informanter, bidra med ny kunskap och vara en början till 

vidare forskning inom ämnet.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att använda 

anhöriga som informanter till strokepatienter med avseende på bemötande och om de påverkades av 

anhörigas frågor.  

 

Metod 

Studiedesign 

För att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelser av att använda anhöriga som informanter och 

om de påverkas av anhörigas frågor valdes att göra empirisk kvalitativ intervjustudie. Empirisk studie 

med semistrukturerade frågor är lämpligt när man vill undersöka ett specifikt ämne där informanterna 

får berätta fritt (Polit & Beck, 2006, s. 507-509). Utgångspunkten för kvalitativ metod är induktiv, där 

generella slutsatser och teorier kan skapas utifrån enskilda data. Den kvalitativa metoden 

karakteriseras av ett holistiskt tankesätt vilket innebär en strävan efter att förstå helheten i sitt 

sammanhang. Synliggöra, förklara och ge en djupare förståelse för människors subjektiva upplevelser 

(Polit & Beck, 2012).  

 

Deltagare och urval 

Skriftlig information om tillståndsansökan för att genomföra studien skickades till enhetschefer (se 

bilaga 1). Till de enskilda ambulanssjuksköterskorna gavs muntlig information om studien av 

författarna i samband med tillfrågan om deltagande i studien. Ambulanssjuksköterskorna fick 

information muntligen om att materialet från intervjun kommer användas i resultatdelen i författarnas 

D-uppsats som är ett led i specialistsjuksköterskeutbildningen inom ambulanssjukvård. Intervjun 

innefattade fem frågor som visades upp skriftligen innan intervjun startade. För att inte missa någon 

information skulle intervjuerna spelas in och efter intervjuerna skulle det inspelade materialet skrivas 
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ner i text utan hänvisning till vilket person som sagt vad. Endast författarna till denna uppsats skulle 

ha tillgång till inspelningarna och efter bearbetning av råmaterialet och uppsatsens avslutande skulle 

inspelningarna raderas. Tolv specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård deltog i studien. 

Erfarenheten som ambulanssjuksköterska varierade mellan två och femton år och av de som deltog 

var fem kvinnor och sju män. Då uppsatsen var ett led i specialistsjuksköterskeutbildningen inom 

ambulanssjukvård valdes det att endast intervjua specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård.  

 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde som enskild intervju vilket bedömdes vara det bästa sättet att få fram 

information av god kvalitet då syftet är att fånga upplevelser, känslor och få ett sammanhang kring 

något subjektivt (Polit & Beck, 2006, s. 394-395). Intervjufrågorna konstruerades utifrån studiens 

syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjufrågorna (se bilaga 2) utformades med inriktning mot 

områdena upplevelse av bemötande av anhöriga, möjlighet till korrekt information, möjlighet att ge 

information till anhöriga trots en tidspress på grund av sjukdomen. Antalet intervjuer var tolv. 

Författarna fungerade som moderatorer. Samtliga intervjuer genomfördes på ambulansstationer under 

informanternas arbetstid och tidsåtgången blev omkring femton minuter per intervju. Intervjuerna 

genomfördes på avskild plats för att minimera störningsmoment. Intervjuerna spelades in i digital 

form och skrevs sedan ut i löpande text (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Bearbetning och analys 

Den transkriberade texten analyserades med en manifest innehållsanalys. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) innebär manifest innehållsanalys att analysen ser till det självklara och textnära 

innehållet, till skillnad från latent analys där en djupare tolkning av textens innebörd genomförs. Det 

inspelade intervjumaterialet skrevs ut till textmassa som författarna sedan läste igenom var för sig 

flera gånger. Texten delades sedan gemensamt in i stycken av meningsbärande enheter som kunde 

relateras till syftet, dock behålls omgivande text för att sammanhanget skulle kvarstå. Textstyckena 

kondenserades och delades i gemensamma subkategorier för att återspegla det centrala i intervjuerna. 

Texten bearbetades ytterligare och jämfördes beträffande likheter och olikheter för att sedan bli 

sorterade i kategorier till full enighet rådde (se tabell 1). I den kvalitativa analysen strävar man efter 

trovärdighet genom att kategorierna relateras mot syftet, samtidigt hur representativa citat är i 

resultatet som styrks med annan forskning. Pålitlighet och om studien är överförbar till andra grupper 

och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Tabell 1. Exempel på analys. 

Text Kondensering Subkategori Kategori 

-När vi kommer fram har vi 

full fokus på patienten och då 

är det liksom som om de flyttar 

på sig för att vi ska kunna 

jobba ifred utan att de ska vara 

i vägen. 

Vid ankomst skapar 

anhöriga plats och 

visar hänsyn för att 

vi ska kunna jobba. 

Vid ankomst till 

patienten 

Bra bemötande 

från anhöriga 

-Jag tycker det oftast är rätt 

svårt att få svar på frågorna 

som ställs, ofta är det anhöriga 

så stressade över att deras 

anhörig är svårt sjuk så svaren 

blir liksom flytande. 

Svårt att få svar på 

frågorna av de 

anhöriga då de är 

stressade, flytande 

svar.  

Flytande svar Svårighet att få fram 

information 

-Jag tycker det är jättebra om 

de är med och frågar under 

tiden man jobbar. Då kan man 

informera om vad man ska 

göra och varför och då har man 

varit så tydlig som det går. 

Bra om anhöriga är 

med så minskar 

risken att man 

glömmer informera 

de anhöriga. 

Ambulans-

sjuksköterskans 

arbetsmiljö 

Positivt med anhörigas 

närvaro 

 

 

Författarnas förförståelse 

Författarna har arbetat som sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Ena författaren arbetar heltid 

inom ambulansverksamheten och den andra författaren arbetar deltid på ambulansen med 

narkossjukskötersketjänst på operation. För att vara neutrala och inte påverka respondenternas svar 

med vår egen förförståelse ställdes öppna frågor enligt bilaga 2. 

 

Etiskt övervägande 
När tillstånd erhölls från verksamhetschefen startades studien. Syftet med studien var att belysa 

ambulanssjuksköterskans upplevelser av att använda anhöriga som informanter vid svårt sjuka 

strokepatienter. Ingen patient eller enskild individ kunde identifieras på grund av att sådan 

information inte registrerades. Personalen som var delaktiga informerades av forskningsetiska skäl. 

Vid intervjutillfällena informerades samtliga tillfrågade deltagare om studiens syfte och 

förutsättningarna för studien. Deltagandet i studien var helt frivilligt och kunde avbrytas utan att ange 

anledning under studiens gång. Insamlad data har behandlats konfidentiellt och kommer att förstöras 

efter publicering. Syftet med enskilda intervjuer var att varje informant skulle kunna säga hur de 

upplevde sin situation när de vårdar en sjuk patient, utan att de skulle känna sig hindrade att berätta 

då en kollega satt bredvid.  
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Fynd 

Intervjumaterialet resulterade efter bearbetning och analys i kategorier och subkategorier enligt  

tabell 2. 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier som framkom av intervjuerna. 

Kategorier Subkategorier 

Bra bemötande från anhöriga Vid ankomst till patienten 

Vid undersökning och anamnestagning 

Vid avtransport mot sjukhus 

Svårighet att få fram information Flytande svar 

Positivt med förkunskap hos anhöriga 

Tidigare vårdbehov kan försvåra 

God intervjuteknik av 

ambulanssjuksköterskorna krävs 

Positivt med anhörigas närvaro Ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö 

Anhörigas behov av information viktigt 

 

 

Bra bemötande från anhöriga 

Vid ankomst till patienten  

Ambulanssjuksköterskorna som deltog i studien upplevde att i de flesta fall blev bra bemötta av de 

anhöriga när de anlände till den strokedrabbade patienten. De anhöriga mötte ofta upp och visade 

vägen till patienten för att sedan backa undan några steg för att inte vara i vägen. 

Ambulanssjuksköterskorna beskrev att det i många fall verkar som att de anhöriga slappnar av när 

ambulansen kommer fram och tar över. Ambulanssjuksköterskorna upplevde ibland att de anhöriga 

verkade förvänta sig att ambulanspersonalen ska vara stressade och helst ska springa in till patienten 

direkt då ambulansen stannat. 

 

”…i vissa fall är de anhöriga så stressade och tycker att vi ska vara lika stressade 

och springa in till patienten så fort vi kommer fram // det går inte snabbare bara för 

att vi springer utan då glömmer vi bara grejer som vi behöver ha med oss in.” 

 

 

Vid undersökning och anamnestagning 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde att det var väldigt olika hur de anhöriga betedde sig under tiden 

de undersökte patienten. Beroende på patientens ålder, sjukdomsbakgrund och vilken relation den 
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anhörige hade spelade stor roll på hur den anhörige reagerade på patientens insjuknande.  

 

”…vissa är lugna medan vissa går omkring och verkar stressade men egentligen är 

väl bägge stressade men de visar det på olika sätt // ibland verkar det som om de 

blir apatiska av situationen och kan ställa sig mitt i vägen men de brukar ju komma 

på det och flytta sig lite efter en stund då de märker att de står i vägen.” 

 

 

Vid avtransport mot sjukhus 

Flera av ambulanssjuksköterskorna berättade de anhöriga ofta är angelägna att ambulansen ska få 

komma iväg mot sjukhus men ändå att det ofta kom frågor från de anhöriga när det börjar närma sig 

att de ska lämna platsen. Trots att de inte ville hindra att man ska komma iväg snabbt mot sjukhuset. 

 

”…de är angelägna att vi ska komma iväg så fort som möjligt, nästan så det är 

tvärtom att de blir mer stressade om vi är kvar på platsen och jobbar en stund med 

undersökningar och kanske nålsättning innan avresa.” 

 

 

Svårighet att få fram information 

Flytande svar 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att det i många fall kan vara svårt för de anhöriga att ge en 

korrekt tidsangivelse för insjuknandet och tidsförlopp. Många anhöriga blir självklart stressade när en 

i dess närhet blir sjuk och fokuserar därför inte på vad klockan var eller i vilken ordning symptomen 

började. Det var i regel lättare om de gjort något i samband när det hände, som druckit morgonkaffe 

eller tittat på ett program på TV. 

  

”…de brukar vara klurigast att få en bra bild om när det verkligen hände // svårt 

att få en riktig tidpunkt när det inträffade men om man tar det lugnt så kommer 

oftast svaren.” 

 

 

I många av fallen var insjuknandet obevittnat då patienten var ensamboende eller om det hände på 

natten. Informanterna berättade även om problematiken när den anhörige var dement och normalt sett 

vårdas av den strokedrabbade. I dessa fall kunde det vara svårt att få till en bra anamnes. 
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”… Ibland kan de inte svara på grund av att de var pigga på kvällen och något 

hände nattetid och då kan de absolut inte säga en tidpunkt.” 

 

 

Positivt med förkunskap hos anhöriga 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att många i samhället hade en god kunskap om stroke. Redan 

när de anhöriga larmade till SOS hade de i många fall misstänkt att deras anhörig drabbats av en 

stroke.   

 

”…allmänheten är ganska påläst om stroke nu med den här strokekampanjen som 

man gör reklam för, den här AKUT  // vet de anhöriga mycket om stroke så vet vad 

som är viktigt och vad ambulansen vill veta, vilka frågor vi kommer ställa, då blir 

en bra dialog som går snabbt. Har de däremot mindre kunskap så kan det vara så 

att det ifrågasätter varför man vill veta minsta lilla sak.” 

 

 

Tidigare vårdbehov kan försvåra 

På grund av ett tidigare vårdbehov kunde det i vissa fall vara svårare att göra de undersökningar och 

ställa de frågor som behövdes då de anhöriga var vana att svara för sina anhöriga. En del av 

undersökningsmetodiken innebär att se hur och om strokepatienten kan uttrycka sig.  

 

”ett problem i vissa fall vid undersökning kan vara att de anhöriga kanske är van 

att svara för patienten, främst i de fall då patienten har haft en stroke tidigare och 

därför kan ha lite svårt att prata eller uttrycka sig // när en del i 

undersökningsmetodiken är att höra hur patienten kan prata är det lite svårt när 

den anhörige kommer och svarar för patienten eller lägger orden i munnen på 

patienten.” 

 

 

God intervjuteknik av ambulanssjuksköterskorna krävs 

För att ambulanssjuksköterskorna skulle få svar på de frågor som de hade måste de kunna formulera 

sig förståeligt för anhöriga och patienter. Ibland var de tvungna att ställa en fråga på flera olika sätt 

innan de kunde få svar på den. 
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”när patienten är riktigt sjuk så tycker jag att man nästan får dra ur svaren ur de 

anhöriga för att få veta de saker man behöver veta.” 

 

 

Positivt med anhörigas närvaro 

Ambulanssjuksköterskornas arbetsmiljö 

Ambulanssjuksköterskorna tyckte inte att deras arbetsmiljö påverkades av de anhörigas frågor när de 

arbetade med patienten. En ambulanssjuksköterska påtalade att om det var någon anhörig som var 

väldigt stressad och orolig fick de som ambulanspersonal dela på sig så att en tog hand om patienten 

och en pratade med den anhörige.  

 

”..är den en anhörig som är väldigt svårkoncentrerad får man be sin medarbetare 

eller en annan anhörig ta hand om den som skapar oron, i alla fall en liten stund så 

får man förklara lite senare vad som har hänt.” 

 

 

Anhörigas behov av information viktigt 

Anhöriga var mest intresserade av att veta vad ambulanssjuksköterskorna trodde att patienten hade 

drabbats av och om de skulle bli återställda. Ambulanssjuksköterskorna berättade att de inte kunde 

lova något till de anhöriga men försökte berätta allt de visste.  

 

”…anhöriga ska få alla svar vi kan ge för tillfället // tyvärr har vi inte datorsyn så 

vi kan inte alla svar.” 

 

Flera av ambulanssjuksköterskorna berättade att de tyckte det var bra när de anhöriga närvarade 

under vårdtillfället då de både kunde svara på frågor, ställa frågor och även såg att 

ambulanspersonalen gjorde ett bra jobb.  

 

”det är jättebra då de anhöriga är med och frågar under tiden man jobbar. Då kan 

man informera om vad man ska göra och varför och då har man varit så tydlig som 

det går // jag tycker inte de anhöriga ställer så mycket frågor när det handlar om 

en sjuk patient så då tycker jag det är bra när de står med och ser på.” 
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En ambulanssjuksköterska berättade att stress och fokusering över en sjuk patient kunde göra att 

denne glömde att informera anhöriga även om detta inte påverkade vården av patienten.  

 

”när man har kritiskt sjuka patienter är det mycket att tänka på vilket gör det lätt 

att glömma informera anhöriga // det borde väl vara en form av stress att man inte 

vill missa något i undersökningen och vården så därför glömmer man ge 

information till de anhöriga. Patienten kommer ju i första hand och de anhöriga i 

andra hand så därför är det väldigt bra att de är med och ställer frågor.” 

 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser av att använda 

anhöriga som informanter till strokepatienter med avseende på bemötande och om de påverkades av 

anhörigas frågor. Enskilda intervjuer genomfördes, materialet analyserades i en manifest 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003). Fördelarna med en intervju är att informanterna kan 

uttrycka fritt sina tankar och upplevelser kring ämnet jämfort med enkätundersökningar. Styrkan i en 

kvalitativ ansats är att den tillåter variationer (Polit & Beck, 2006, s. 394-395). 

 

Med en manifest innehållsanalys gjordes en textnära analys av intervjuerna. Analysen har därför 

inriktat sig på det konkreta som ambulanssjuksköterskorna tar upp i intervjuerna utan avsikt att tolka 

orsakerna bakom det som sagts (Graneheim & Lundman, 2003). Dock har författarna enbart utgått från 

texten i analysen. Ickeverbal information kan därför gått förlorad.   

Då syftet med studien var att beskriva ambulanssjuksköterskornas upplevelser passade en kvalitativ 

intervjumetod bra. Kvalitativa metoder syftar till att beskriva och förstå subjektiva individuella 

upplevelser och försöka fånga dem i sin helhet av de som har erfarenhet. Den kvalitativa studien ser 

till vad som har sagt och giltigheten för att kunna bedöma sanningshalten tolkades genom att 

respondenterna gav författarna liknande svar på frågorna i intervjuerna. Vilket borde stödja att svaren 

är överförbara för ambulanssjuksköterskor kring vården av strokepatienter och studien borde därför 

kunnas göras om med liknande resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

För att ytterligare höja trovärdigheten i fynden så kunde informanterna fått läsa igenom och värdera 

analysen, och hur väl de känner igen sig i texten. Detta kräver mer tid vilket inte har funnits. 
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Intervjuerna har genomförts på två olika ambulansstationer. Att använda sig citat är ytterligare ett sätt 

att låta läsaren bedöma studiens trovärdighet. Varje intervju pågick under cirka femton minuter vilket 

är relativt kort men trots detta upplevde författarna att intervjumaterialet var tillräckligt och att 

ytterligare intervjuer inte skulle tillföra någon ny information då liknande svar på frågorna kom från 

informanterna (Polit & Beck, 2006, s. 658-660). Då intervjuer pågick under informanternas arbetstid 

kan detta påverkat längden på intervjuerna negativt. Möjligen kunde svaren blivit mer detaljerade om 

informanterna inte känt sig stressade över att de skulle riskera att få åka iväg på ett nytt larm. Några 

av intervjuerna fick tyvärr avbrytas för att återupptas senare på grund av ambulanslarm. Författarna 

har läst igenom transkriberingen från intervjuerna på varsitt håll innan de gemensamt skapat 

kategorier och subkategorier. Ett alternativ till enskilda intervjuer kunde ha varit 

fokusgruppsintervjuer där respondenterna svarar som individer i en grupp. Fördelar med 

fokusgrupper kan vara att främja en diskussion där nya infallsvinklar kan uppkomma utifrån 

gruppdynamiken. Nackdelen är att det kan finnas de som blir hämmade inför att prata under närvaro 

av andra och på det viset kan information förloras.  

 

Resultatdiskussion 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde i de flesta fall att de blev bra bemötta av anhöriga när deras 

närstående insjuknat. De kunde även känna att anhöriga slappnade av när ambulansen anlänt till 

platsen och börjat göra sitt jobb. När det var dags att åka till sjukhuset kunde de anhöriga börja fråga 

vad de trodde det kunde vara för fel och vad som skulle hända härnäst? Tidigare forskning visar att 

informationsbehovet hos anhöriga är som störst när den närstående insjuknar. Information till de 

anhöriga såg vara en lösning då information kunde utformas och anpassas efter den anhöriges 

förutsättningar och behov (Kuupelomäki, Sasaki, Yamada, Asakawa & Shimanouchi, 2004). Både 

patienten och de anhöriga måste i många fall tas om hand. Travelbee beskrev det som att empati är 

viktigt för att man ska kunna förstå en annan människa och kunna sätta sig in i dennes situation. 

Sympati är när sjuksköterskan visar sin medkänsla och ser åtgärder utifrån dennes behov och inte 

utifrån sin profession (Jahren-Kristoffersen, Norvedt & Skaug 2006).  

 

De deltagande ambulanssjuksköterskorna uppfattar att de anhöriga är insatta i sjukdomen stroke. Det 

nämns att anhöriga har tagit del av informationen om AKUT testet, en kampanj som genomförts i 

media och på internet, de brukar snabbt informera ambulanssjuksköterskan vid ankomsten att de har 

gjort testet på sin anhörig. De anhöriga brukar då också kunna beskriva debuten snabbt, samt tid när 

den anhörige insjuknade AKUT testet (2015).  
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Att ambulanssjuksköterskorna upplevde att de inte kunde få adekvata svar eller att det var tvungna att 

ställa om frågor på olika sätt beskriver Cullberg (1992) som en del i krishanteringen. Första steget i 

krisen är chockfasen vilket kan leda till denna apati, vilket sedan går över i reaktionsfasen och 

slutligen bearbetningsfasen. Cullberg menar att målet med krishantering är att stödja patienten och 

anhöriga i en helt naturlig process vilket leder till bearbetning och nyorientering (Cullberg 1992 s. 

156-157) Vilket stödjer att ambulanssjuksköterskornas upplevelser att de är bra för både patienten 

och närstående att närvara under vårdtillfället kring den sjuka patienten.  

 

Resultatet i denna studie visar att ambulanssjuksköterskorna inte upplevde att de påverkades i sin 

arbetsmiljö av anhöriga som ställer många frågor. Ambulanssjuksköterskorna fokuserade först på 

patienten och ställde sedan frågor till anhöriga vad som hänt. Ibland fick de bra svar av anhöriga när 

patienten insjuknade och ibland var anhöriga väldigt stressade över patientens sjukdomstillstånd, 

vilket försvårade att få fram bra information. Ibland fick de ställa om frågor flera gånger på olika sätt 

för att få fram ett adekvat svar. I en svensk studie genomförd i en intensivvårdsmiljö av Johansson, 

Hilding, Wennerborg, Fridlund & Ahlström (2006), beskrivs att när anhöriga redan i det akuta skedet 

får vara delaktiga runt omkring sin anhörige kan förväntningarna klargöras. De känner då inte 

ouppnåeliga krav i omvårdnaden av den anhörige i den nya livssituationen. Personer med ett bättre 

och starkt skyddsnät med stark familjerelation hade en tendens att utveckla framgångsrika 

copingstrategier. Copingprocessen var ett samspel mellan psykologiska, psykosociala och fysiska 

faktorer. En bra copingstrategi gav en känsla av lättnad. En ineffektiv strategi kunde ge en motsatt 

effekt, som försvårade situationen. Ältande där anhöriga gick igenom situationen utan att se någon 

lösning gjorde denna strategi sämre och stark sammanbundet med ett sämre skyddsnät för den 

drabbade och dess familj, samt gav en sämre mental och fysisk styrka. 

 

En ambulanssjuksköterska beskrev att var patienten svårt sjuk kunde informationen till de anhöriga 

bli bristfällig för att man var fokuserad på patientens sjukdomstillstånd. De kunde då be sin kollega ta 

med sig den anhöriga i framsätet i ambulansen och utbyte av information kunde ske under 

transporten till sjukhus. Forskning visar att en enkel vänlig handling kan i vissa fall vara ett stort stöd 

för en anhörig i en akut situation och uppskattas mycket (Smith, Gignac, Richardson, Cameron, 

2008). Studier visade även att sjukvårdspersonal i många fall upplevde det svårt att hantera 

kommunikationen med anhöriga under stressiga förhållanden kring en akut sjuk patient (Brysiewicz 

& Uys 2006). Studier visar även att anhöriga kan uppleva att det finns brister i vården kring patienten 

då vårdpersonalen upplevdes som kalla och inte tog patienternas sjukdomstillstånd på allvar 

(Brysiewicz 2008; Brysiewicz & Uys 2006; Wisten & Zingmark 2007). Författarna funderade om 
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dessa situationer var när vårdpersonalen koncentrerade sig och på den sjuka patienten och därför 

glömde bort att informera de anhöriga om vilka undersökningar det höll på med.  

 

  

Informanterna i studien menar att anhöriga är mest angelägna om att veta vad 

ambulanssjuksköterskorna tror att patienten har drabbats av och om de kommer bli återställda. 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att de inte kan lova något till de anhöriga men försöker berätta 

allt de vet. Genom Travelbees omvårdnadsteori med människan i centrum där man ska hjälpa med att 

se meningen och lindra lidandet, kommer kommunikationen här väl till hands.(Jahren-Kristoffersen, 

Norvedt & Skaug 2006). Kirkevold (2003) beskriver att sjuksköterskan bör tänka på att den 

information man ger en anhörig är tillräcklig och sanningsenlig om den anhöriges tillstånd, den 

behandling som ges och tänkbar prognos, för att den anhörige skall känna sig trygg. För att ha 

framgång i dialogen kräv det av sjuksköterskan en öppen dialog och att vara lyhörd. Det är en viktig 

roll för sjuksköterskan att den kan ge en anpassad information till de anhöriga för att de ska få 

förståelse vad en stroke innebär i det akuta läget samt fortsättningsvis. 

 

I den litteraturgranskning som föregick studien framkom att det finns mycket lite aktuell forskning 

omkring att använda anhöriga som informanter. Behovet är stort av fortsatt framtida forskning. Att 

som ambulanssjuksköterska använda anhöriga som informanter är både tidsvinnande och värdefullt 

för ambulanssjuksköterskan och patienten. 

 

 

Slutsats 

Ambulanssjuksköterskorna i studien upplever att de blir bra bemötta när de kommer till patienter och 

deras anhöriga. De anhöriga är ofta stressade och blir ännu mera stressade när de inte upplever att 

ambulanssjuksköterskorna lastar patienten direkt och åker till sjukhuset. Ambulansverksamheten är 

idag högteknologisk och startar behandlingar på plats och under transport till sjukhus. Allmänheten 

känner nog i många fall inte till att en ambulans är ett rullande minisjukhus. Ambulanssjuksköterskor 

bör ha en god kommunikationsförmåga där de kan hantera alla patientklientel och ålderskategorier. 

Vissa patienter och anhöriga har en god sjukdomskunskap och insikt om egen medicinering, men 

ambulanssjuksköterskors arbete underlättas om de har en bred kompetens och förkunskap så de till 

exempel kan utläsa av en läkemedelslista vilka av de vanligaste sjukdomar patienten har då man inte 

har tillgång till patientjournal och andra hjälpmedel. 
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Ambulanssjuksköterskorna i studien upplever inte att deras utförande av arbete blir påverkat av 

frågor från anhöriga i samband med att de vårdar sjuka strokepatienter. Patientens vård blir inte 

försämrad men en undermedveten stress och förhöjda koncentrationkrav på 

ambulanssjuksköterskorna kan göra att informationen till de anhöriga blir bristfällig om de inte är 

delaktiga och ställer frågor själva. Förbättringar skulle kunna göras genom att 

ambulanssjuksköterskan i större utsträckning bjuder in de anhöriga i vårdtillfället och ställer frågor 

och förklarar vad som händer under tiden de vårdar patienten. På så sätt undviks kanske missförstånd 

och brist på information. Vidare forskning behövs om att använda anhöriga som informanter, hur 

anhöriga känner sig delaktiga och hur de upplever att de bemöts av ambulanspersonal vid svårt sjuka 

patienter. 
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie inom ambulansverksamheten i 

Västernorrland och Gävleborgslän.  

 

Till berörd chef. 

 

Varje år insjuknar ca 30 000 människor i Sverige i Stroke. En hjärninfarkt är oftast en blodpropp som 

täpper till någon av pulsdådrorna. Det leder till en sämre tillförsel av blod och sämre syretransport till 

den del av hjärnan som försörjs av blodkärlet. Resultatet blir en syrebrist i det området där proppen 

sitter. Nervcellerna skadas eller dör och det blir en hjärnskada. En del drabbas av halvsidig 

förlamning, afasi, svårigheter att dricka och äta, svår trötthet, problem med minnet, svårt att 

koncentrera sig, depression, yrsel, balanssvårigheter och humörsvängningar. Symptom på en 

misstänkt stroke kan vara plötslig svaghet eller domningar i ansikte, armar och/eller ben. Andra 

symtom kan vara plötslig förvirring samt svårigheter att prata och göra sig förstådd. Även 

synstörningar som kommer plötsligt, koordinationssvårigheter och svår huvudvärk kan ingå i 

symtombilden.  

 

Ambulansen är i regel den första kontakten med akutsjukvården som en patient med en misstänkt 

akut stroke har. Personalen i ambulansen gör sin bedömning och påbörjar behandling redan under 

transport till akutsjukhus. Information kring insjuknandet, tidigare hälsotillstånd och tidsaspekten är 

mycket viktiga för hur ambulanssjuksköterskan ska gå vidare med behandlingen av patienten. 

Anhöriga och närstående spelar här en stor roll.  

 

Mot denna bakgrund är det viktigt att undersöka hur ambulanssjuksköterskan upplever att använda 

anhöriga som informanter för att få till en bra bedömning av patienten. Problematiken med att ge en 

god information om sjukdomsförloppet trots att en brådskande avtransport är viktigt. Syftet med 

denna studie är att belysa ambulanssjuksköterskans upplevelser av under tidspress ta hand om en 

allvarligt sjuk patient och samtidigt intervjua de närstående om sjukdomsförloppet. 

 

Materialet till studien kommer att samlas in via enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer att spelas in 

och sedan transkriberas ordagrant. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas utan 

att ange anledning under studiens gång. Resultatet från intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt och analyseras utan identitetsuppgifter. Resultatet kommer att sammanställas i ett 

examensarbete som ett led i specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska. Uppsatsen görs under 

handledning av Annika Karlström, vid Mittuniversitetet. 

 

Har du frågor eller vill veta mer, ring gärna. 
 

 

Susanne Röstberg– Sjuksköterska Krister Aspholm – Sjuksköterska  Annika Karlström 

Tel: 0703649402  Tel: 0702554345  Avdelningen för omvårdnad 

Email: sussier2@hotmail.com Email: ka_20@hotmail.com Lektor i omvårdnad 

    Tel: 060-148539   

                                                                                                                    Email: annika.karlstrom@miun.se 
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Informerat samtycke 
 

 

Härmed ges informerat samtycket till att Susanne Röstberg, Sjuksköterska och Krister Aspholm, 

Sjuksköterska får genomföra sin studie på ambulansen i Sundsvall och Bollnäs under vt 2015, som 

ett led i specialistutbildningen till ambulanssjuksköterska vid Mittuniversitetet. 

 

 

 

Underskrift avdelningschef: __________________________________________ 

 

Namnförtydligande:__________________________________________________________ 

 

Datum:________________________ 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

* Hur upplever ni som ambulanssjuksköterskor att ni blir bemötta av de anhöriga när ni kommer till 

en strokepatient? 

* Hur upplever ni det är att det är att få svar på de frågor ni behöver veta? 

* Hur upplever ni att de anhöriga vill ställa frågor till er? 

* Hur upplever ni att de anhöriga påverkar er koncentration? 

* Har ni några ytterligare synpunkter, erfarenheter eller andra upplevelser angående anhöriga till en 

strokepatient? 

 

 


