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Abstrakt  

Att plötsligt insjukna i akut sjukdom är för den drabbade personen men även för hans eller 
hennes närstående en stor belastning med många blandande känslor. För ambulans-
sjuksköterskor hör detta till vardagen men för de utsatta blir verkligheten hotad och 
medvetenheten om förlust av den sjuke blir påtaglig. Närstående till personer som vårdas 
inom akutsjukvården är ofta i en mycket utsatt, sårbar men framförallt ny situation. Syftet 
med denna intervjustudie var att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en svårt sjuk 
person fått ambulanssjukvård. Sammanlagt åtta närstående intervjuades med en kvalitativ 
forskningsintervju som därefter analyserades med en tematisk innehållsanalys. Analysen 
resulterade i två teman; att känna sig otrygg och känslan av att få vara delaktig. De närstående 
kände rädsla och osäkerhet inför det okända. Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar och 
känna sig besviken var påtaglig samtidigt som de närstående beskrev en tillit till 
ambulanspersonalen. De närstående uttryckte också att de kände sig betydelsefulla och de 
ville ha information. Resultatet visade att förståelse för och kunskap om närståendes känsla av 
otrygghet och behov av delaktighet kan användas av ambulanssjuksköterskor för att 
säkerställa att de närstående känner att de blir tagna på allvar och får bekräftelse i en osäker 
och okänd situation. 
 
 
 
Nyckelord: närstående, ambulanssjuksköterskor, möten, omhändertagande, tematisk 
innehållsanalys, upplevelser, omvårdnad 
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Att plötsligt insjukna i akut sjukdom är för den drabbade personen men även för hans eller 

hennes närstående en stor påfrestning med många blandande känslor. Vardagen blir plötsligt 

hotad och de närstående kan uppleva starka känslor som exempelvis rädsla att tillståndet som 

den sjuke befinner sig i ska ha en dödlig utgång. Rädslan för att förlora den person som blivit 

sjuk innebär många gånger känslor så som ångest, överbeskyddning, stress och ensamhet hos 

de närstående (Svedlund & Danielsson, 2004). Denna intervjustudie fokuserar på upplevelsen 

av att vara närstående till en svårt sjuk person som insjuknat och fått ambulanssjukvård. 
 

I en studie (Engström & Söderberg, 2004) framträder faktorer som de närstående beskrev som 

viktiga. Viktiga faktorer var att frågor besvarade ärligt, att få försäkran om att den sjuke får 

rätt behandling och omvårdnad, att få veta prognosen, att få känna hopp och att få vara nära. 

Rukholm et al. (1991) menar att komplexiteten i omvårdnaden på intensivvårdsavdelning 

framkallar stress och nya behov hos familjemedlemmar. Även Yin King Lee och Ling Lau 

(2003) visar att när en familjemedlem som är inlagd på en intensivvårdsavdelning är det 

stressande för hela familjen. Stress kan hindra familjemedlemmarnas bemästringsstrategier 

och påverka det stöd som de ger till patienten. För att kunna mildra effekten av stress är det 

viktigt att inom hälso- och sjukvården identifierar och möter familjens omedelbara behov. 

Verhaeghe et al. (2005) beskriver att behoven är indelade i fyra kategorier, kognitiva, 

emotionella, sociala och praktiska behov och att initiativet till att möta dessa behov är 

vårdgivarens ansvar. 

 

Cioffi och Dip Ed (2006) beskriver att närstående är sårbara och att sjuksköterskor måste 

inkludera familjemedlemmar vid planering. Sjuksköterskan ska i sin roll stötta den sjuke i sin 

helhet men samtidigt se till alla individer, där de närstående har en central roll. I tidigare 

studier (Halm & Titler, 1990; Collier & Schrim, 1992) beskrivs de närståendes roll och deras 

upplevelse av att outtalat bli tilldelad en vårdande roll. Studierna menar att detta inte var 

något som sjuksköterskan och de närstående lyfte genom samtal och att situationen blev 

svårare att hantera vid kulturella eller språkliga olikheter Med tanke på detta är det av stor 

vikt att ta del av individers personliga upplevelse och synliggöra denna, sjuksköterskor ska i 

sin profession vara verksamma med nära samband mellan forskning och sin utbildning 

(William, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

 

Chan och Twinn (2005) menar att kritiskt sjuka patienters familjer möter överväldigande 

stress. Rädsla för patientens död, osäkerhet kring resultatet av sjukdomen, okänd 
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intensivvårdsmiljö, ändringar i roller, livsstilsförändringar, emotionella kriser, ansträngd 

ekonomi och isolering från andra familjemedlemmar. Författarna menar att de flesta 

människor lever i relationer med en eller flera personer som betyder något för varandra. 

Oavsett de närståendes resurser leder akut kritisk sjukdom på kortare eller längre sikt till 

psykologisk stress med känslor som ångest, rädsla, sårbarhet, hjälplöshet, hopplöshet och 

förtvivlan som kan variera i intensitet och varaktighet. Desto tätare känslomässig relation det 

är mellan den akut kritiskt sjuke och dennes närstående, desto mer sannolikt att de 

närståendepåverkas starkt känslomässigt. 

 

Närstående kan som följd av sin reaktion uppfattas som en belastning och vara svåra att 

förhålla sig till. Sjuksköterskan måste etablera ett förhållande till både patient och den anhörig 

för att kunna stötta socialt och främja ändamålsenlig omvårdnad. Information, emotionell 

stöttning och praktisk hjälp är viktigt för att få till detta. Närstående är en resurs för både 

patient och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan ska utifrån ett helhetsperspektiv etableras ett 

förtroende till både patient och närstående för att främja anpassning och ändamålsenlig vård. 

Information, emotionell stöttning och praktiskhjälp är viktigt att få. Att etablera kontakt 

förutsätter tid eller rättare sagt att sjuksköterskan tar till vara på tiden. Det kräver att den som 

skall hjälpa har kunskaper och en vilja att uppfånga den andres signaler, tolka dessa, få dem 

bekräftade och handla på bästa sett. Handlingar behöver inte nödvändigtvis vara praktiska 

handlingar utan bör också tillfredsställa behov av förståelse, uppmuntra, informera, lyssna till 

den andres osäkra situation och respektera dennes reaktioner och val i situationen (Engström 

& Söderberg, 2007).  

 

Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången att närstående till en person som blivit akut 

svårt sjuk befinner sig i en sårbar situation och har behov av stöd. Det är därför viktigt att 

ambulanssjuksköterskor redan i den prehospitala situationen ser de närstående och 

uppmärksammar deras individuella behov och upplevelser. Närstående har stor betydelse för 

den som är sjuk, men beskrivs också som en resurs för att underlätta kommunikation och 

mötet mellan den som är sjuk och hälso- och sjukvårdspersonal. Flertalet publicerade studier 

fokuserar på upplevelser av att vara närstående till en person som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Litteraturgenomgången visar att det saknas kunskap med fokus på hur 

det är att vara närstående inom den prehospitala vården. En ökad kunskap om upplevelsen av 

att vara närstående inom den prehospitala vården kan öka förutsättningarna för att närstående 

ska uppleva vården av den sjuke som god och känna sig bemött i enlighet med sina 
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förväntningar. Därför var syftet med detta examensarbete att beskriva upplevelsen av att vara 

närstående till en svårt sjuk person som fått ambulanssjukvård. 

 

Metod 

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ intervjustudie, detta för att synliggöra den 

individuella upplevelsen (Polit & Beck, 2008).  

 

Deltagare 

Åtta personer med erfarenhet av att vara närstående till en svårt sjuk person som fått 

ambulanssjukvård intervjuades. Deltagarnas ålder varierade mellan 18-80 år (md= 43) och de 

skulle inom det senaste året ha varit med om händelse som överrenstämde med studiens syfte 

samt att vara villiga att delge sina upplevelser.  

 

Datainsamling 

En kvalitativ forskningsintervju användes för att samla in data, intervjuerna var 

semistrukturerade enligt Polit och Beck (2008). Intervjuerna genomfördes i deltagarnas 

hemmiljö och varade mellan 30 till 60 minuter. Intervjuerna genomfördes med en 

intervjuguide (bilaga 1). Intervjuernas fokus var de närståendes upplevelser, och de 

närstående ombads berätta om vad de upplevde när dess närstående insjuknande och hur de 

upplevde sitt möte med sjukvårdspersonal. Om de hade upplevt trygghet, om de kände sig 

sedda och bekräftade, samt hur de tyckte att de delgavs information och deras upplevelse av 

händelsen, i efterhand. Fanns det något som de som närstående önskar ha kunnat göras 

annorlunda. 

 

Procedur 

Verksamhetschef inom berört område gav sitt medgivande till att genomföra datainsamling 

som underlag för studien. Därefter kontaktades en sjuksköterska på ambulansenheten 

intervjupersonerna utifrån urvalskriterierna, med förfrågan om dess intresse för att medverka.  
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Analys 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) är kvalitativ innehållsanalys användbar för att beskriva 

specifika fenomen. Kvalitativ innehållsanalys lämpad för omvårdnadsforskning med fokus på 

människors upplevelser, detta då metoden fokuserar på mänsklig kommunikation. 

För att analysera intervjutexterna användes en kvalitativ tematisk innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2003) som beskrev att kategorisering sker vanligtvis i flertalet steg, 

där likheter och skillnader i data söks därefter sammanförs kategorier till eventuella teman, 

som slutligen utgör resultatet av analysen. Analysen startade med att de utskrivna intervjuerna 

lästes igenom för att få en uppfattning om helheten. Meningsenheter som svarade mot syftet 

identifierades och kondenserades sedan för att identifiera kärnan. Därefter påbörjades 

kategoriseringen som innebar att de kondenserade meningsenheterna sorterades efter likheter 

och skillnader i innehåll. Kategoriseringen genomfördes i sju steg och resulterade i fyra 

subteman och två teman.  

 

Etiska överväganden  

Studien har godkänts av en den lokala etiska gruppen vid institutionen för hälsovetenskap, 

Luleå tekniska universitet. De personer som intervjuades garanterade konfidentialitet samt att 

en presentation av resultat där ingen person eller plats kunde identifieras. I studien delgavs 

informerat samtycke när deltagaren besvara den bifogade svarstalongen (se bilaga 2). 

Intervjupersonerna informerades även om rätten att avbryta sin medverkan utan att ange skäl.  

 

Resultat  

Dataanalysen resulterade i två teman med fyra subteman (Tabell 1). Resultatet presenteras 

därefter fortlöpande i text med citat från intervjutexterna.  
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Tabell 1. Översikt av teman (n= 2) och subteman (n= 4) 

Tema subtema 

Att känna rädsla och osäkerhet inför det 

okända 

Att känna sig otrygg 

Att inte bli tagen på allvar och känna sig 

besviken 

Att känna tillit till ambulanspersonalen Att få vara delaktig 

Att vara betydelsefull och vilja ha 

information 

  

 

Att känna sig otrygg 

Temat består av följande subteman:  

Att känna rädsla och osäkerhet inför det okända  

En övergripande känsla hos deltagarna var rädslan inför det oväntade. Att som närstående stå 

bredvid vid plötslig sjukdom hos sin närstående beskrevs som en situation där de närstående 

upplevde hjälplöshet, en hjälplöshet som kunde resultera i många olika upplevelser. 

Känslorna som beskrevs var bland annat: att vilja behålla lugnet dels för att förstå det hela 

bättre och kunna hjälpa till dels för att inte vilja stressa upp andra eller föra över sin egen 

rädsla på andra i omgivningen. Även känslor för vad bakomliggande orsak till tillståndet var 

men även närstående egna tidigare erfarenheter kunder framträda och minnen från tidigare 

händelser som varit jobbiga. Närstående frustration över att inte kunna kommunicera med den 

sjuke och uppleva att det var något livshotande som tillstöt och tanken på den närståendes 

död. Två av de närstående beskrev att de kom ihåg att deras känsla från händelsen 

förknippades med rädsla men att det inte heller har så starka minnen av den heller, men även 

att inte vilja minnas framkom. Rädsla och den egna oförmågan att kunna bedöma om deras 

närstående levde var en stor påfrestning för den närstående. Även upplevelsen av att se 

händelse från ett utifrån perspektiv beskrev där en av intervjupersonerna beskrev upplevelsen 

som att se en film. 

 

I efterhand så har alla deltagare i studien varit tacksamma för att de kunnat få den prehospitala 

hjälpen men även föreställningar kring vad som kunnat inträffa om inte resurserna funnits 

eller varit tillgänglig har skapat många tankar på vad som kunde ha inträffat och även om 



8 
 

deras närståendes hotande existens. Efter att ambulans tillkallats, som även det beskrevs som 

påfrestande att fattas beslut om för de närstående så upplevdes väntan på dess ankomst som 

lång, även om den faktiska tiden var mindre så upplevdes väntan som en evighet. För de 

närstående var situationen unik och för många en ny livserfarenhet. Att som närstående inte 

ha förmågan att greppa situationen i dess helhet beskrevs som en påfrestande upplevelse för 

många men även deras förståelse för att ambulanspersonalen inte alltid hade tiden att avsätta 

för ett bra bemötande även för de närstående var något som reflekterades över likväl 

accepterades. Fyra av deltagarna berättade om hur de fått information given men att de inte 

mindes vad som sagt, även om den var kortfattat. 

 

Jag var ju så stel av min oro, jag ville gråta men jag kunde inte visa för mina barn… 

 

Jag började bli rädd å så där, å tillslut så sprang jag i alla fall ut därifrån, å tog min son med 

mig och då hade jag ju börjat gråta. 

 
Jag ville veta vad som hände det kändes som att inte någon hade tiden att ge mig information. 

 

 

Att inte bli tagen på allvar och känna sig besviken 

Deltagare berättade att de efteråt känt frustration eftersom det inte gavs mediciner som kunde 

förbättrat prognosen och att de känt sig besvikna på att de haft känslan av att vara i trygga 

händer, men som visat sig vara fel. De närståendes beskrev även en känsla av att inte bli tagen 

på allvar och att de kände sig besviken på vården. En nonchalans hos personalen beskrevs av 

de närstående som de ansåg ha påverkat den akuta behandlingen. De saknade även att få  

information, något som de ansåg inte hade prioriterats. En av deltagarna beskriver hur 

övertygande hon fick vara för att få hjälp: 

 

Ja, min besvikelse över att de inte tog hans sjukdom på allvar å att vi och framförallt jag fick 

vara så pass på för att de skulle hjälpa honom. Nästan som om jag fick övertyga dem om att 

min man faktiskt var akut sjuk. 
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Känslan att få vara delaktig 

Temat består av följande subteman:  

 

Att känna tillit till ambulanspersonalen 

Närstående beskrev att det för dem var det viktigt med att få bekräftelse av 

ambulanspersonalen. Det var viktigt att få sin oro bekräftad och uppleva att någon förstod 

deras känslor. Även att ambulanspersonalen visade mycket empati till de närstående och 

visade i sitt förhållningssätt att det var tillåtet att visa sina upplevda känslor. Tre av de 

närstående beskrev att det inte varit någon förutbestämd önskan att få bekräftelse av 

ambulanspersonalen men att bekräftelsen sen upplevs som väldigt betydelsefull. Likväl som 

att beröring bekräftade personen och att det släppte spänningar. De uttryckte att det känts bra  

att få prata med ambulanspersonalen efteråt för att få möjlighet att fråga om funderingar från 

det akuta omhändertagandet, även om de upplevt att ambulanspersonalen haft förmågan att 

bekräfta de närstående på hämtplats. De närstående berättade att de kände sig lugnare av den 

givna informationen och att när de fick veta att tillståndet förbättrats och att 

ambulanspersonalen vid det tillfället berättat mer om tillståndet och vad som gjorts gjorde 

situationen mer hanterbar för de närstående. 

 

De närstående beskrev att de kände sig trygga och att kände tillit till ambulanspersonalen på 

så sätt att det skulle ha sagt ifall det var något allvarligt. Det resulterade i att de närstående 

kunde känna lättnad och slappna av bättre. De kände att ambulanspersonalen hade kunskap 

och visst vad de gjorde även om situationen krävde snabbt omhändertagandet. Likväl som att 

även om osäkerhet fanns beträffande bakomliggande orsak, så prioriterade de att komma fram 

till sjukhuset snabbt för att kunna ge deras närstående en god behandling och det 

uppskattades. Det sågs även att det var viktigt för de närstående att ambulanspersonalen talade 

med den sjuke, vilket skapade och ingav trygghets känsla. En närstående beskriver att det 

kändes bra när ambulanspersonalen kom och tog över eftersom de kändes pålitliga, även om 

de inte direkt kunde identifiera problemet men det gjorde det som var bäst för den sjuke. 

 

Att tycka att det kändes bra att veta att dom gjorde det som vara det bästa för den närstående. 

 

Beröringen av ambulans personalen gjorde så att jag släppte mycket av mina känslor som jag 

hade blockerat. 
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…samtidigt som de jobbade mycket med min bror, å allt så var dom ju mån om mig med å, 

frågade hur det gick för mig på nått sätt som att jag var viktigt dom hade ju redan fullt upp det 

kändes så skönt att dom även på något sätt brydde sig om mig… 

 

Att vara betydelsefull och vilja ha information 

De närstående beskrev att det var viktigt att kunna hjälpa till för att den sjuke personen skulle 

få bästa möjliga vård. Det som blev centralt för att kunna uppnå det var att som närstående få 

information och sen instruktioner om vad de kunde göra/hjälpa till med. En närstående 

uttryckte att det hade varit viktigt att fått uppgiften att ringa runt till den sjukes viktiga 

affärskontakter. För att inte förhindra ambulanspersonalens arbete ville de inte störa i onödan, 

utan de försökte hålla sig ur vägen, flytta på saker och skapa arbetsyta. En närstående beskrev 

att hon höll sig nära ambulanspersonalen för att kunna få informationen med även för att 

snabbt kunna ge handräckning om det skulle uppstå behov. Något som återkom var det att det 

upplevdes bra att kunna hjälpa till och ge information om vad som hänt, detta gav den 

närstående en uppgift som bidrog till att hon eller han kände sig delaktiga i vården. Ytterligare 

något som framkom var det att en anhörig upplevt läkarens medicinska språk och förklaringar 

som svåra att förstå. Ambulanspersonalen hade förklarat vid detta tillfälle vad läkaren sagt 

vilket upplevts positivt för den närstående.  

 

Jag fick min mans telefon under transporten upp eftersom då kunde jag börja ringa runt alltså 

jag kunde börja göra lite nytta. Det kändes skönt… 

 

Man känner sig halvt överflödig på akutrummet men ändå det att kunna svara på massa frågor 

är ju viktigt… 

 

Metodöverväganden  

Syftet med denna intervjustudie att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en svårt 

sjuk person som fått ambulanssjukvård. Efter åtta intervjuer bedömdes att intervjuerna gav 

tillräckligt med information. Intervjuerna bedömdes vara av god kvalité eftersom att de var 

rika på subjektiva upplevelser hos de närstående. Resultatet kan överföras och användas i ett 

liknande sammanhang. För att kunna fördjupa studien hade målgrupper kunnat användas 

exempelvis kvinnor som närvarat vid makens plötsliga sjukdom kontra mäns upplevelse i 

samma situation och sedan jämfört dessa två, vilket eventuellt hade kunnat visa på skillnader 

mellan könen och mäns respektive kvinnors beskrivning av dessa. Något som uppfylldes 
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under studien men var svårt för deltagarna var att fokusera på ämnet. Två av intervjuerna fick 

kompletteras eftersom det fanns svårigheter att tala om de egna upplevelserna. Kvale (2007) 

beskriver hur intervjuer som metod för datainsamling ger forskaren möjligheter att se utifrån 

andra människors livsvärdar och på så sätt ökar förståelse för fenomenet. Enligt Kvale finns 

flera svårigheter och etiska problem som hela tiden ska värderas, det är därför viktigt att 

kvalitén på intervjun är hög för att inte fokus, tid eller feltolkningar påverkade slutresultatet. 

Eftersom författarna tidigare varit verksam inom ambulanssjukvården kan det skapa 

förförståelse som kommit att påverka studiens resultat på olika sätt, både positivt och negativt. 

Tidigare erfarenheter kan ha resulterat i att dolda budskap kan ha uppfattats eller tolkats på ett 

icke objektivt sätt, trots att medvetenhet funnits hos författarna om risken om detta. I samband 

med intervjuernas genomförande strävade vi efter att vara medvetna om vår förförståelse 

genom att använda uppföljningsfrågor i syfte att kontrollera vår förförståelse.  

 

Diskussion  

Resultatet av intervjustudie visar att deltagarna upplevde rädsla och osäkerhet inför det 

okända samt hjälplöshet. När ens person drabbas av akut sjukdom och måste vårdas i 

ambulans ställs ofta den närstående inför en unik och ny livserfarenhet det kan väcka en 

massa känslor och tankar hos den närstående ibland också motstridiga sådana. Theobald 

(1996) samt Brimelow et al. (1998) har visat att rädsla kan visa sig på flera sätt, ilska, smärta, 

oförmåga att bemästra situationer men även osäkerhet, känslomässigt kaos men även 

kroppsliga besvär och symtom beskriver bland annat. Därför är det viktigt att den prehospitala 

personalen reflekterar i sin tillvanda miljö över sitt förhållningssätt och inte arbetar 

slentrianmässigt, eftersom individer kan uppleva den stressade och högteknologiska miljön 

som hotfull. De närstående rädslor och osäkerhet inför det okända kan i många olika skeden 

och aspekter ses, bland annat redan i ett tidigt skede vid beslutet om att tillkalla ambulans på 

det sättet att det kan upplevas som ett stort och extremt beslut att fatta för de närstående. Ahl, 

Nyström och Jansson (2006) visade att de närstående upplevde det som påfrestande och att de 

i många fall försökte in i det längsta att hantera situationen själv för att deras känsla av rädsla, 

ångest och osäkerhet kunde förstärktes ytterligare. Resultatet i denna intervjustudie visar att 

det är viktigt att bekräfta de närståendes oro och ångest inför den situation som de befinner 

sig, även vid de fall som inte kräver akuta livräddande åtgärder. Mer tid kan avsättas till bättre 

informations inhämtning och förberedelse inför överlämning och rapportering till 

akutmottagningen, vilket underlättar och gynnar alla parter.   
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Denna intervjustudie visar att de närstående upplevde att de inte blev tagen på allvar och 

kände sig besviken. Deltagarna i studien beskriver att det är viktigt att få sin oro bekräftad och 

uppleva att någon förstod deras känslor. Att känna sig besviken upplevs bland många 

frustrerande och en jobbig känsla att bära, likväl som känslan av att inte blivit tagen på allvar 

kan väcka stor irritation men även sorg och känsla av kränkt människovärde. Vi såg att 

studien skildrade närståendes betoning av betydelsen att ambulanspersonalen visar empati och 

även vikten av fysisk beröring. Routasalo och Isolas (1996) beskriver människors behov av 

beröring men även vikten av att beakta människors personliga sfär och vem och i vilken 

situation som fysisk beröring ges på. Beröring i omvårdnad är något som sker dagligen i 

sjuksköterskans profession och något som för sjuksköterskan är något som blir alldagligt och 

ingår i yrkesutövandet. Beröring kan förstärka den verbala kommunikationen, likväl som den 

kan verka lugnande och något som Routasalo och Isolas studie visade vara ett viktigt 

arbetsredskap för vårdandet. På vårdavdelning kan sjuksköterskan närma sig patienten under 

längre tid och beröringen och gränserna för på vilket sätt det görs får ta längre tid. Vi menar 

att prehospitalt finns inte alltid tiden till att utvärdera och beakta omvårdnadsinterventioner, 

men beröring som inte behöver varken förberedelse eller marginaler tidsmässigt bör och ska 

användas som ett verktyg för att närma sig närstående och ett sätt att synliggöra och bekräfta 

dessa individer i för dem en oväntat händelsen. Pearce (1994) menar att beröring har många 

positiva egenskaper som: omsorg, signalerna med kroppsspråket att vårdaren vill hjälpa, 

skapa trygghet, omsorg, förbygger ensamhet, skapar välmående samt förminskar barriärer för 

att ge omvårdnad. Vad som är viktigt att reflektera över vid beröring är att tänka på individens 

mottaglighet och att många kan uppleva obehag när den personliga sfärens passeras, individer 

som normalt sett har jobbigare med fysiskt kontakt kan uppleva starka känslor vid en redan 

påfrestad situation, det är därför viktigt att ambulanspersonalen är lyhörd och uppmärksam. 

  

Denna intervjustudie visar på vikten av att känna tillit till ambulanspersonalen. Potter och  

Perry (2001) menar att kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och anhörig har fyra 

mål: att etablera en bra relation, att ge faktisk information, att upptäcka behov och att 

optimera resursanvändningen även Leske (1998) menar att något av de viktigaste för de 

närstående efter en akut kritisk sjukdom uppstått är att få försäkring om att patienten får 

behandling och vård av hög kvalitet och att smärta och annat obehag blir lindrat. Ofta behöver 

anhörig hjälp att lindra sin egen ångest och rädsla. Detta förutsätter ärlig information om 

patientens tillstånd och att någon lyssnar på dem. Rädslan inför sin egen oförmåga och 

hjälplöshet genomsyrande alla intervjuer. Rädsla kan vi som ambulanspersonal motverka 
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genom att ge närstående uppgifter så som att ge information om patientens hälsohistoria ta 

fram medicinlistor, legitimation och kläder till den sjuke. Samtliga deltagare i denna 

intervjustudie upplevde det viktigt att kunna hjälpa och känna sig delaktiga i vården, vilket vi 

anser vara inte allt för tidskrävande för den prehospitala personalen eftersom det kan vara små 

interventioner, som att hålla den närstående i handen eller flytta på något. Att be de 

närstående hålla sig ur vägen anser vi inte gynna den närstående och i förlängningen inte 

gynnar interaktionen mellan vårdare och personal. Sowney och Barr (2007)  beskriver vikten 

av att  skapa förtroende och få familjens tillit till sjuksköterskan, för att nå dit är det viktigt att 

skapa och bibehålla en god kommunikation, där Sowney och Barr (2007)betonar vikten av att 

förbygga missförstånd och att kommunikation har en central roll i allt omvårdnadsarbete och 

att god kommunikation och hög vårdkvalite är förenade. Melby och Ryan (2005) belyser 

vikten av god kommunikation och skapa relationer där sjuksköterskebemanning i det 

prehospitala mötet kan med sin utbildning ge god omvårdnad, göra bra bedömningar liksom 

ge ett ändamålsenligt psykologiskt stöd till både den sjuke och de närstående.  

 

Denna intervjustudie visar att närståendes ville känna sig betydelsefulla och de ville ha 

information.  Närståendes behov av att vara nära den sjuke fanns samtidigt som viljan att inte 

vara i vägen för personalen eller att känna oro men inte vilja visa den. Hughes et al (2005) 

menar att de traumatiska för närstående verkar vara de tillstånd som deras anhörig befinner 

sig i och inte den intensiva vård som sådan. För att som personal kunna ge en god omvårdnad 

och vara till stöd både för den sjuke och närstående är det viktigt att förstå och 

uppmärksamma de känslor och tankar som den anhörige känner. De närstående vill ofta känna 

sig delaktig och betydelsefull för den vård som den sjuke erhåller. Ofta har de information 

som är av vikt för omhändertagandet men även om informationen inte är direkt relevant för 

vården är det viktigt att som ambulans personal uppmärksamma och bekräfta den anhörige 

och den information som de ger. Det är även viktigt att ge information till de närstående om 

till exempel vilken sjukdom eller skada som patienten har och varför vi väljer att ge eller inte 

ge en behandling, även om en del närstående i studien berättar att de inte minns vad som sagts 

är detta viktigt för att de skall känna sig lugnare i situationen och att den blir mer hanterbar, 

det är även viktigt för att de ska känna sig trygg med ambulanspersonal. 

 

I denna intervjustudie visar resultatet att närstående upplevt det som något positivt att få 

möjligheten att prata med ambulanspersonalen efteråt för kunna fråga om funderingar från det 

akuta omhändertagandet. Det är inte ofta som närstående får möjligheten att samtala 
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tillsammans med personalen i efterförloppet. Detta är något som betraktas som en brist och 

skulle kunna förbättra bemötande av närstående. Detta skulle kunna förändras genom att se 

över och tillämpa förändringar i rutiner eller organisation. Detta är något som troligtvis skulle 

gagna patienten, närstående och den prehospitala personalen. Wilkin och Slevin (2004) visade 

vikten av att kunna mäta uppsatta omvårdnads mål gentemot patienten men även till dess 

närstående för att kunna förbättra omhändertagandet, bland annat det initiala 

omhändertagandet, författarna tror att alla parter skulle ha nytta av möten för att få möjlighet 

att utvärdera och reflektera händelsen.  

 

Slutsats 

Denna intervjustudie visar att närstående till en svårt sjuk person som fått ambulanssjukvård 

känner otrygghet. Närstående som upplevt att de inte blivit tagna på allvar och känner 

besvikelse kan grunda sig på tidigare erfarenheter och deras minnen från själva händelsen. 

Utifrån denna intervjustudies resultat är det därför viktigt att uppmärksamma närståendes 

otrygghet som ett uttryck för känslor av osäkerhet, rädsla men också som en känsla av att inte 

förstå situationen. Berg och Danielsson (2007) har visat att värdighet och tillit är centralt för 

att ett bemötande ska uppfattas som gott. Denna intervjustudie visar att de närstående önskade 

att få vara delaktiga i den prehospitala situationen. För att känna delaktighet var det 

betydelsefullt att få information men också att själv kunna bidra med information för att 

känna sig betydelsefull i situationen. Resultatet visar att förståelse för och kunskap om 

närståendes känsla av otrygghet och behov av delaktighet kan användas av 

ambulanssjuksköterskor för att säkerställa att de närstående känner att de blir tagna på allvar 

och får bekräftelse i en osäker och okänd situation. 
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                      Bilaga 1
  
 
Intervjuguide 
 
Att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en svårt sjuk person som insjuknat och fått 

ambulanssjukvård.   

 
 

1. Kan du berätta om din upplevelse när du blev varse om att din närstående blev svårt 
sjuk? 

2. Kan du formulera i ord det du upplevde? 
 

3. Hur upplevde du mötet med personalen som kom för att ta hand om din närstående? 
4. Fanns det något i det akuta mötet med sjukvårdspersonalen som du tyckte bra 

respektive mindre bra, eller något du önskar har gjorts annorlunda? 
 

5. Upplevde du som närstående att du fick någon särskilda uppgifter? 
 
 

6. Hur upplevde du den uppgiften, som du beskrev nyss? 
 

 
7. Hur upplevde du given information, var den tillräcklig?, sades den på ett sätt som var 

förståeligt? 
 

 
8. Om du ser tillbaka på händelsen är det något som du som närstående nu kan reflektera 

över som du inte såg i det akuta skeendet?  
 

9. Slutligen finns det något som du vill dela med dig av som kan hjälpa människor som 
hamnar i samma situation som dig, som du anser viktigt för den prehospitala 
vårdpersonalen att känna till?  
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Bilaga 2  
 
Information och förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 
För att kunna förbättra förståelsen för närståendes situation är syftet med denna intervjustudie 
att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en svårt sjuk person som insjuknat och fått 
ambulanssjukvård. Därför vänder vi oss till dig som har erfarenhet av detta.  
 
Studien kommer att genomföras med intervjuer. Intervjun kommer att genomföras vid ett 
tillfälle där den person som deltar berättar om sin upplevelse av att vara närstående. Den 
beräknade tiden för intervjun är cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band 
och därefter skrivas ut ordagrant. Intervjutexten kommer att sammanställs i en rapport. När 
bearbetning av insamlat material är avslutat kommer det som spelats in att raderas. Allt 
material som samlas in kommer att behandlas på ett sådant sätt att ingen person kan 
identifieras. Vidare kommer ingen obehörig att ha tillgång till materialet.  
 
Om du är intresserad av att delta i denna intervjustudie, fyll i svarstalongen och skicka den i 
det bifogade svarskuvertet. Vi kommer därefter att kontakta dig via telefon för att komma 
överens om tid och plats för intervjun. Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och du 
kan när som helst välja att avbryta utan att ange skäl. Om du har frågor är du välkommen att 
höra av dig till oss 
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Leg. Sjuksköterska 
Filosofie licentiat i omvårdnad 
Avdelningen för omvårdnad 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå tekniska universitet 
Tel: 0920-49 38 87 
e-post: malin.olsson@ltu.se 
 
 
 
Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 
 Jag vill delta i studien och vill att du tar kontakt med mig för överenskommelse om tid 
och plats för intervjun.  

 
 Jag vill att du kontaktar mig för mer information. 
 
 
Namn: ………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………………. 
 
E-post:……………………………………………………….. 
 
 

 
 


