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Sammanfattning 
   
Ett av de vanligaste symtomen, oavsett diagnos, som vårdare inom prehosptial akutsjukvård 
möter är patienter med olika smärttillstånd/symtom. När vårdare närmar sig patienter med 
smärta är det viktigt att vara medveten om att alla individer upplever, tolererar och hanterar 
smärta på sitt eget sätt samt att ha redskap för att möta och omhänderta dessa patienter. Det 
finns idag ingen studie som visar på patienters egna upplevelser av att bli vårdad inom 
prehospital akutsjukvård med smärta.  Det är därför av särskilt intresse att få ta del av 
patienters erfarenheter och upplevelser i samband med att de vårdats i ambulans med 
smärttillstånd.  
 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av omhändertagandet inom 
ambulanssjukvården i samband med akut smärta. 
 
Metoden i studien har varit kvalitativ intervju. Tolv intervjuer genomfördes med tidigare 
patienter som åkt ambulans när de insjuknat i akut smärta. Data har analyserats med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultatet presenteras i sex kategorier: ”Att få vara delaktig i sin vård”, ”Bemötandet har 
betydelse i omhändertagandet”, ”Att känna förtroende för ambulanspersonalen”, ”Att bli 
hörd”, ”Samtalets betydelse” och ”Att få och ta emot information”. Innehållet i dessa 
kategorier mynnande ut i två teman: ”Att inbjudas i vårdandet” och ”Att känna sig 
respekterad” 
 
 
Nyckelord: prehospital, patientupplevelser, akut smärta, trygghet, omhändertagande 
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INLEDNING 

Inom den prehospitala akutsjukvården träffar vårdare ofta patienter med olika smärttillstånd 
och smärta är ett av de vanligaste symtomen som personer söker akut vård för (Jones, 2001). 
Därav blir en viktig del i det prehospitala vårdandet att lindra och behandla patienter med 
smärta. Var femte patient uppger att de drabbats av lindrig till svår smärta vid akuta tillstånd 
och det visar sig att i många fall är patienten inte tillräckligt smärtlindrad (McLean, Dominier, 
Devore, Hill, Maio & Fredriksen, 2003).  
 
Motivet till ämnesval utgår ifrån den erfarenhet som vi som sjuksköterskor har inom 
specialistområdet ambulanssjukvård. Vår erfarenhet är att ambulanssjukvården har fokus på 
medicinsk utveckling, behandling och dess riktlinjer. Utvecklings- och förbättringsområden 
inom omvårdnad har inte lika hög prioritet. Mot bakgrund av detta växte vårt intresse för att 
göra en studie om patienters upplevelse av att vårdas i ambulans i samband med smärta. 
Studien utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv och innebär en betoning på människa och 
vårdandet. 
 
 

BAKGRUND 

Teoretisk ram 
Prehospital akutsjukvård är den vård och behandling som bedrivs på platsen där patienten 
hämtas och under ambulanstransporten till mottagande vårdenhet (Ahl, Nyström & Jansson, 
2006). Det har skett en snabb utveckling inom svensk ambulanssjukvård. Från att 
huvudsakligen varit en ren transportorganisation inriktad på att hämta och transportera 
patienter, finns idag istället en kombination av transport och specialiserad sjukvård dvs. 
ambulanssjukvård (Suserud,1998). 
 
Som vårdare inom prehospitala akutsjukvården måste denne ha kunskap om både det 
medicinska och vårdvetenskapliga fältet. Det handlar om att kunna bedöma var enskild 
situation och vilken vårdhandling som bör prioriteras. Den erfarne vårdaren i medicinskt 
akuta situationer ser oftast inte några konflikter mellan sina medicinska kunskaper och 
vårdvetenskapliga handlingar. Detta leder till att vårdaren på ett bra sätt skapar trygghet och 
tillit trots att den prehospitala akutsjukvården bedrivs i olika miljöer, där patienten befinner 
sig (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 
Vidare skriver Dahlberg et al, (2003) att i det prehospitala omhändertagandet av patienter med 
behov av akut medicinskt omhändertagande är det av stor vikt att se till patientens perspektiv. 
Ett ofta snabbt händelseförlopp med dominans av vårdpersonalens vårdinsatser kan medföra 
att patientens rätt att bestämma över sin situation kan försvagas eller försvinna. Det är också 
av stor vikt att anhöriga får ett bra bemötande, trots patientens akuta omhändertagande. 
Vårdpersonalen ska bemöta patienten som är expert på sig själv och sitt liv samt mötas där 
denne befinner sig. När ambulans larmas ut till en patient med en viss information som de fått 
av SOS Alarm, stämmer inte alltid informationen överens med patientens upplevelse av sin 
situation. Livsvärldsperspektivet stödjer förståelsen för patientens upplevelser av att behöva 
söka akut vård. Det optimala är att patient och vårdare möts i en och samma värld och hjälpas 
åt att lösa en akut situation.  
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Poljak, Tveith & Ragneskog (2006), beskriver att ambulanspersonalen ofta är den första 
kontakten med hälso- och sjukvården för patienten och dennes anhöriga.  Studien visar att det 
är viktigt att upprätthålla en god och trygg relation mellan vårdare och patient. 
Omvårdnadsåtgärder som att hålla handen, ett gott bemötande, ta sig tid, ge information, bra 
kommunikation och att patienten fick vara delaktig var viktiga delar i ambulanspersonalens 
arbete. Beröring, ödmjukhet och ett lugnt uppträdande i omhändertagandet var också viktiga 
delar. 
 
Wireklint Sundström (2003) beskriver att bedömning av smärta som en central del i vårdandet 
och en dålig smärtbedömning leder till lidande vilket är emot principerna för god vård. Det är 
av stor vikt att vårdaren försöker samla in aktuell information om patientens tillstånd samt 
tidigare uppgifter som kan vara av betydelse för att förstå patientens situation. Vårdaren bildar 
sig en uppfattning om patientens situation med hjälp av tidigare kunskaper och aktuell 
information. Tillsammans med patienten behandlas informationen och åtgärder vidtas i 
samförstånd med patienten. I bedömningen ingår också att vårdaren gör inspektion, 
auskultation, perkussion och palpation. Vitala tecken som blodtryck, puls, andningsfrekvens, 
kroppstemperatur, medvetandegrad och bedömning av ögonrörelser ingår i den fysiska 
bedömningen. Dessa parametrar tillsammans med patientens upplevelser är underlag för 
bedömningen av smärtan. 
 
Sjöström, Jakobsson & Haljamäe (2000), visar i sin studie på sjuksköterskans förmåga att 
bedöma patienters upplevelse av smärta. Studien pekar på tre ”förmågor”; att ha förmågan att 
se på patienten och bedöma om denne har smärtor, att kunna se patienten i olika tillstånd samt 
att kunna se och bedöma när patienten behöver smärtlindring.   
 
Alisa, Puntillo, Miaskowski & Neighbor (2006) påvisar att det finns patienter som har akut 
smärta och uttrycker detta för vårdaren, men vågar inte be om att få smärtlindring. Patienten 
upplever en känsla av att vara till besvär och har en önskan om att vårdaren skall se och fråga 
dem om de vill ha smärtlindring.  
 
Hawthorn och Redmond (1999) menar att sjuksköterskor har en avgörande roll i 
smärthandlingen för patienten samt att sjuksköterskans uppgift är att klart identifiera 
patienters smärtupplevelser och smärtuttryck. Det finns flera faktorer som påverkar en 
individs smärtupplevelser, vilket sjuksköterskor bör få en ökad förståelse för. Faktorer som är 
med och styr individens smärtupplevelser är somatiska, psykiska, kulturella och existentiella. 
Denna uppgift att identifiera patientens smärtupplevelse kan vara tidskrävande att fastställa 
och kvaliteten på insamlad information beror i hög grad på sjuksköterskans lyhördhet, 
observationsförmåga och interpersonliga färdigheter. Eriksson, (1994) skriver att målet med 
god vård är att lindra eller förhindra lidande och att skapa bra förutsättningar för att patienten 
ska uppleva välbefinnande. Att utgå ifrån ett patientperspektiv innebär att vårdaren utgår ifrån 
patientens egen upplevelse av sin hälsa och ohälsa samt av livssituationen. För att kunna 
förstå och möta patienten utifrån dennes perspektiv krävas det att vårdaren är öppen och 
följsam mot patienten, då varje enskild människas upplevelse är unik (Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2001).  
 

Tidigare forskning 
Forskning som behandlar smärta utifrån patienters upplevelser är bland annat studerat inom  
specialistområden, intensivvård (Patak, Gawlinski, Fung, Doering & Berg, 2004; Nakano, 
Mainz & Lomborg, 2008) och postoperativ/kirurgisk vård (Lundén, Bengtsson & Lundgren, 
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2006; Schoenwald & Clark, 2006; Bandyopadhyay, Markovic & Manderson, 2007) samt vård 
på akutmottagning ( O´Brien & Fothergill-Bourbonnais, 2004; Jerlock, Gaston-Johansson & 
Danielson, 2005). Inom prehospitala akutsjukvård finns endast en studie gjord på patienters 
upplevelser (Jones & Machen, 2003). Däremot finns studier om smärta inom området men 
som fokuserar val av analgetika, dess effekter och bieffekter i olika situationer. Tanabe & 
Buschmann (2000) visar på att akutsjukvårdspersonal vanligtvis har mycket kunskap inom 
området smärtlindring, men att den oftast är koncentrerad till att gälla farmakologi.  
 
Jones & Machen (2003) har i sin studie om ambulanspersonal som i mötet med smärtpatienter 
kommit fram till viktiga aspekter som patientens upplevelse av smärta, smärtutvecklingen, att 
ta beslut om att ge smärtlindring eller inte samt alternativa metoder till smärtlindring. Det 
framgår i studien att ambulanspersonalen upplever att äldre patienter har svårare att förstå var 
smärtan kommer ifrån. Upplevelsen från ambulanspersonalen var också att kvinnorna i regel 
hade högre smärtgräns. Vidare beskrivs också i studien att smärtupplevelsen kunde variera 
från personer med olika kulturell bakgrund. Ambulanspersonalen belyser att det inte finns 
något specifik mall över hur smärta ska bedömas men med hjälp av den kliniska blicken 
kunde de bedöma patientens smärttillstånd. I bedömningen att ge smärtlindring tog 
ambulanspersonalen hänsyn till hur lång tid det var in till sjukhuset, vägstandarden och den 
uppskattade tiden till patienten skulle komma att bedömas på akuten. Vidare belyser också 
ambulanspersonalen värdet av att samtala och lyssna på patienten, vilket kunde leda till att 
smärtan minskade. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Ett av de vanligaste symtomen, oavsett diagnos, som vårdare inom prehosptial akutsjukvård 
möter är patienter med olika smärttillstånd/symtom. När vårdare närmar sig patienter med 
smärta är det viktigt att vara medveten om att alla individer upplever, tolererar och hanterar 
smärta på sitt eget sätt samt att ha redskap för att möta och omhänderta dessa patienter. Det 
finns idag ingen studie som visar på patienters egna upplevelser av att bli vårdad inom 
prehospital akutsjukvård med smärta.  Det är därför av särskilt intresse att få ta del av 
patienters erfarenheter och upplevelser i samband med att de vårdats i ambulans med 
smärttillstånd och få svar på frågor som; Hur upplever patienter omhändertagandet från 
ambulanspersonalen när de insjuknat med akut smärta? Vad är viktigt för patienten i 
omhändertagandet i samband med att man vårdas för smärta i ambulans? 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelse av omhändertagandet inom 
ambulanssjukvården i samband med akut smärta. 
 
METOD 

Denna studie är inspirerad av kvalitativ innehållsanalys. Syftet med kvalitativ innehållsanalys 
är att på ett målmedvetet och systematiskt vis beskriva det specifika innehållet i ett budskap 
för att få en fördjupad kunskap om den företeelsen man studerar. Kvalitativ innehållsanalys 
såsom Granehiem och Lundman (2004) beskriver arbetar med ett latent och manifest innehåll. 
Vid manifest innehållsanalys sker en kvantitativ analys av det som direkt uttrycks i texten. 
Vid en latent analys gör forskaren en tolkning av det latenta innehållet ”det som står mellan 
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raderna och hur det förstås”. Datainsamlingsmetod i kvalitativ studie bygger oftast på 
intervjuer som ger berättande svar och målet med innehållsanalys är att beskriva den upplevda 
erfarenheten i texten genom att kommunikationen analyseras på ett systematiskt och objektivt 
sätt. Downe-Wamboldt (1992) anser att metoden är speciellt passande att tillämpa för 
forskning inom vårdområdet.   
 

Urval 
Inledningsvis kontaktades ambulanssjukvårdens verksamhetschefer i Värmland personligen 
för att få ett godkännande att utföra studien. Därutöver ansöktes även skriftlig, till 
verksamhetschefer och landstingets jurister om att få ta del av ambulansjournaler från en 
ambulansstation i södra Värmland för att på så sätt kunna komma i kontakt med tidigare 
patienter och tillfråga dessa om medverkan i studien. Inledningsvis togs ingen hänsyn till 
ålder, kön eller bakomliggande diagnos. Inklusionskriterierna för att delta i studien var: 
 

• att ambulanstransporten skulle ha pågått minst 20 minuter 
• att tidpunkten för händelsen inte skulle vara längre än en månad tillbaka 
• att patienterna i samband med vårdandet skattat sin egen smärta som svår eller 

outhärdlig  
 
Utifrån ovan beskrivna kriterier tillfrågades 15 tidigare patienter om att delta i studien. Av 
dessa avstod tre på grund av personliga själ. Tolv informanter kom att ingå i studien, fem män 
och sju kvinnor, varav en av männen valdes ut för en provintervju. Deras ålder var mellan 22 
till 88 år.  Informanterna i studien kom från stad och landsbygd i två olika kommuner. 
Informanternas medicinska diagnoser var central bröstsmärta (3), akut buksmärta (4), 
höftluxation(1), ryggsmärta (2), knä skada (1) och 2:a gradens brännskada (1).  
 

Datainsamlingsmetod 
Studien är en intervjustudie genomförd under våren 2008. Vid intervju utifrån en öppen 
frågeställning är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och 
intervjupersonen så att det unika samtalet uppstår.  
 
En provintervju genomfördes av båda uppsatsförfattarna för att träna på intervjutekniken och 
för att se om intervjufrågorna svarade an mot studiens syfte. Efter provintervjun korrigerades 
en fråga för att få mer utvecklande svar. Provintervjun medverkade till att stärka 
tillförlitligheten dels genom att pröva intervjufrågor och intervjutekniken. 
 
Informanterna kontaktades per telefon. Vid förfrågan bestämde vi tid och datum för intervju. 
Vid den muntliga förfrågan informerades patienten om att landstingets jurister givit sitt 
godkännande att vi tog kontakt och att materialet skulle behandlas konfidentiellt.  
 
Alla intervjuerna ägde rum genom ett personligt möte hemma hos informanterna förutom en 
intervju som gjordes på sjukhusets fysioterapi enligt önskemål från informanten. Vid 
intervjutillfällena var informanterna placerade vid köksbordet och författarna placerade 
mittemot. Innan själva intervjun startade informerades informanterna på nytt om att de kunde 
tacka nej till medverkan samt syftet med studien. Författarna gav också förklaring igen om att 
inget i analysen skulle kunna hänföras till den intervjuade.  
Intervjuerna inleddes med en öppen fråga (Kan du berätta vad det var som hände när du fick 
ont och behövde ringa efter ambulans?) som var framtagen för studien  i samråd med 
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handledaren, som följdes upp med frågor utifrån informantens svar. Varje intervju tog mellan 
30- 45 minuter. Båda uppsatsförfattarna var närvarande vid intervjuerna. En av författarna 
hade huvudansvaret för själva intervjun medan den andra koncentrerade sig på att föra 
anteckningar och genom att lyssna på intervjun. Båda författarna har haft rollen som 
huvudansvarig och antalet intervjuer har delats lika, vilket innebär sex intervjuer vardera. 
Noteringar som gjordes under intervjuerna användes sedan längre fram i intervjun för att inte 
störa informanten i berättandet.  
 
Efter att bandspelaren slagits av och intervjun var avslutad fick informanterna ett visitkort 
med namn och telefonnummer till den ansvariga ambulanschefen som sedan förmedlar vidare 
kontakt till författarna om informanterna skulle känna att de ångrande sig att medverka i 
studien. Efter intervjuerna gavs möjlighet till eventuella frågor. Efter genomförd intervju 
transkriberades texten ordagrant. De inspelade banden förvaras hemma hos en av författarna. 
 

Dataanalys 
Föreliggande studie har analyserats stegvis och systematiskt med utgångspunkt från 
Graneheim och Lundman (2004). Den manifesta analysen inledes med att texten (hela 
materialet) lästes flertal gånger för att få en känsla av helheten. Anteckningar och reflektioner 
gjordes i kanten. Texten markerades där innehållet bedömdes överensstämma med syftet eller 
vara intresse för att skapa ny kunskap.  Meningsbärande enheter som bestod av meningar eller 
fraser omgivna av text för att kvarhålla sammanhanget plockades ut. Dessa enheter 
kondenserades med innehållet intakt. Efter att en kodning gjorts började kategorier att växa 
fram. Dessa grupperades sedan till att återspegla det centrala budskapet i intervjuerna, denna 
procedur pågick tills inga fler kategorier kunde fås utifrån texten vilket utgjorde det manifesta 
innehållet. Därefter tolkades de olika kategoriernas innehåll för att formulera övergripande 
teman, där det latenta innehållet i intervjuerna framgick. Avslutningsvis formulerades en 
sammanfattande helhet. 
 

Etiska ställningstagande 
Informerat samtycke inhämtades av intervjupersonerna muntligen både på telefon och innan 
intervjuerna påbörjades. De fick information om studiens syfte, upplägget av studien samt att 
de när som helst hade möjlighet att avbryta deltagandet utan förklaring. Informanterna 
informerades om att en bandspelare skulle användas vid intervjuerna och hur författarna 
ansvarar för materialet under arbetes gång samt efter att studien blivit godkänd. 
Intervjupersonerna fick information om att bara författarna kommer att lyssna på banden. En 
ordentlig planering av forskningsprojektet är av betydelse när intervjupersonerna väljs ut och 
att hänsyn måste tas till deltagarna skriver Forsman (1997).  
 
Deltagarna utlovas konfidentiellitet samt att studiens resultat presenteras så att de inte blir 
igenkända. Deltagarna förutses inte lida någon skada av att delta i studien. Mer kunskap om 
patienter upplevelse av omhändertagandet i ambulansen bedöms av författarna vara av 
intresse att lyfta fram för kvalitetsutvecklingen inom ambulanssjukvården. Ett väntat resultat 
menar Forsman (1997) från en studie måste sättas i proportion med eventuella risker för 
deltagarna som medverka i studien.  
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RESULTAT 

Resultatet av analysen presenteras i teman, kategorier och meningsbärande enheter och ses i 
tabell 1. De temana, kategorierna och underkategorierna presenteras nedan och förstärks med 
citat från intervjuerna. En sammanfattande förståelse avslutar resultatet. 
 

Tabell1.  Analysprocessens olika steg 
Teman Kategorier Meningsbärande enheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att inbjudas i 
vårdandet 
 
  
 

 
 
 
Att få vara delaktig i sin vård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemötandet har betydelse i 
omhändertagandet 
 
 
 
 
 
 
 
Att känna förtroende för 
ambulanspersonalen 
 

 
förflytta mig i min egen takt 
 
kunde uttrycka i ord vad jag kände och de tog 
hänsyn till mig 
 
vet inte hur jag ska kunna påverka vården, den 
var ju så bra 
 
 
blev inte behandlad som en handikappad, utan 
som en människa med svåra smärtor 
 
var inte uppstressade på något vis utan allt gick 
lugnt och sansat tillväga 
 
kände att de tog mina smärtor på allvar 
 
 
känner förtroende för ambulanspersonalen och 
vet att de är kompetenta personer. 
 
hade förtroende för den person som satt med mig 
bak i bilen 
 
det märks på vissa att de inte behöver fråga utan 
det räcker att de ser på mig hur jag mår 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att känna sig 
respekterad 
 
 
 
 

 
 
Att bli hörd 
 
 
 
 
 
 
Samtalets betydelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att få och ta emot information 
 

 
han lyssnade och tog till sig av det jag sa 
 
jag kände att de lyssnade på mig, det var bra  
 
 
 
vi pratade hela vägen det kändes tryggt 
 
vi pratade och jag glömde bort smärtan för en 
stund 
 
hon som satt bak pratade med mig och det hade 
en lugnande effekt på mig 
 
 
han sa vad han gjorde och förklarade varför 
 
de förklarade hela tiden vad de gjorde 
 
förklarade de på ett bra sätt. Så jag förstod 
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Att inbjudas i vårdandet 
Upplevelsen av att vårdas i ambulans med svår smärta visar sig innebära att man inbjuds till 
att medverka i vårdandet. Vårdarna i ambulansen använder sin erfarenhet och kompetens och 
skapar en situation där patienten både känner delaktighet, ett gott bemötande som leder till att 
förtroende mellan patient och vårdare uppstår.  

Att få vara delaktig i sin vård 
I flertalet av informanternas berättelser framkom att det var viktigt att få vara delaktig i sin 
vård, att få medverka till att kunna påverka och på så sätt förhindra att smärtan förvärrades.  
Betydelsen av delaktighet visade sig på olika sätt i berättelserna. Några av informanterna 
påtalade att för dem var det viktigt att ambulanspersonalen lyssnade till vad de hade att säga 
om sin situation och att det fördes en dialog om vad som skulle ske på väg in till sjukhuset.  
Det var också viktigt att tidigare erfarenheter, särskilt om de var negativa upplevelser, togs 
hänsyn till och att dessa vändes till något positivt vid detta vårdtillfälle. Ytterligare ett sätt att 
visa på hur delaktigheten blev tydlig vara att utifrån upplevelsen av smärta och tidigare 
erfarenhet som patient i ambulans var att få vara med och planera för hur man skulle ligga på 
ambulansbåren. Denna delaktighet och hänsyn från vårdarna var betydelsefull för att 
informanterna i situationen skulle känna välbehag trots i vissa fall svår smärta. Att själv få 
avgöra om planläge eller sittande ställning gav bäst smärtlindring upplevdes som något 
positivt. Dessutom framkom av några informanter, att när de blev fastspända på båren i det 
läge som kändes bäst kunde de slappna, hitta en bekväm kroppsställning vilket gjorde att 
smärtan inte upplevdes lika svår.  
 
    När jag sa att de skulle vara försiktiga gjorde de som jag sa,  
                        jag  fick flytta mig i min egen takt upp på båren (5) 
 

 De finns där och kan hjälpa mig med att ändra läget på ryggstödet 
 på båren  och så (7) 

  
Men det fanns också några av informanterna som inte upplevde delaktighet i vårdandet. Detta 
visade sig främst när informanternas tillstånd krävde snabbt omhändertagande med anledning 
av den uppkomna situationen. Därutöver påtalade informanter att det fanns tillfällen då de inte 
kände något behov av att vara delaktiga utan i stället förlitade sig på vårdarnas bedömningar.  
Dessa informanter betonar att de inte upplevde något problem med att inte få vara delaktig i 
sin vård utan att det var skönt att lämna över ansvaret i någon annans händer. Det fanns en 
trygghet i att låta vårdarna styra vårdandet.  
 
 Kunde inte påverka precis, men jag lyssnade på dem hela tiden (1) 
 
 Jag vet inte hur jag skulle påverka den, det var ju så bra.  
                       De kunde ju inte göra annat än att ge mig smärtlindring (9) 
 
En av informanterna, med stor erfarenhet av vård i ambulans utifrån samma diagnos, beskrev 
att anhöriga alltid finns på plats då ambulansen kommer och att anhöriga alltid får då vara 
med och påverka hur vården ska utföras. Informanten visade tydligt på att denna delaktighet 
har stor betydelse eftersom det finns ett värde på att nålsättning och smärtlindring sker i 
hemmet innan transporten påbörjas. Den anhörige kan också berätta för vårdarna om 
patientens önskemål, att det är svårt att sätta ”nål” och att denna har mycket svåra smärtor 
vilket gör att det är svårt att förflytta sig till båren. Smärttillståndet gör att dennes egen 

 10



förmåga till delaktighet är begränsad och därför känns det tryggt att veta att vårdarna lyssnar 
på honom genom sin anhörig, ett annat sätt att känna delaktighet. 
 

Min fru försöker att komma ihåg att säga till ambulanspersonalen att det är   
                         bättre att de ordnar med nål och dropp innan vi åker (6) 
 
Flertalet av informanterna påtalar att det var viktigt att få vara delaktiga i beslut om 
smärtlindring då smärtupplevelsen är en mycket negativ upplevelse och erfarenhet. 
Informanterna beskrev att vårdaren informerade om vilka smärtlindringsmöjligheter som 
fanns och att de utifrån detta få vara med och bestämde om de vill ha smärtlindring i 
ambulans. Upplevelsen av att känna smärtlindring var varierande vilket uppfattades som om 
dosen man erhållit antigen inte var tillräcklig eller att läkemedlet inte hade effekt.  Det fanns 
även någon informant som kunde tala om vad man önskade få och som också gav effekt. Men 
här fanns en kritisk hållning då flera informanter upplevde att de önskat få mer smärtlindring 
men inte vågat uttrycka detta till vårdarna då de litade på dennes bedömning. 
 
 
 Jag var ganska nöjd med smärtlindringen, men jag kände nog att jag kunde ha  
                        fått lite mer. Jag kände att jag ville bli av med all smärta (11) 
 

Jag hade nog kunnat tänka mig att få Morfin direkt, istället för Voltaren men  
                       det gick ju bra ändå (10) 
 

Bemötandet har betydelse i omhändertagandet 
Samtliga informanterna beskrev att ett lugnt och metodiskt omhändertagande av vårdarna 
gjorde att de blev trygga och att smärtan upplevdes mindre. Informanterna beskriver att 
vårdarna ingav ett lugnt förhållningssätt när de talar lugnande och beskriver vad skall hända 
under transporten till sjukhuset. Vidare beskriver informanterna att vårdarnas bemötande och 
deras tydlighet i behandlingen gjorde att de kunde slappna av. Trots den många gånger korta 
vårdtiden upplevde flertalet av informanterna att ambulanspersonalen brydde sig, tog hänsyn 
och försökte skapa en relation något som upplevdes positivt och gjorde att förtroende 
förstärktes. Det kändes att man var i trygga händer och att vårdarna hade kontroll över 
situation vilket upplevdes som ett välbefinnande. 
 
De flesta informanterna beskrev att de blev tagna på allvar när de berättade om sin smärta, 
detta beskrevs som ett bra bemötande. Detta visade sig genom att man upplevde att man blev 
sedd och respekterad som individ och att deras smärtupplevelse togs på fullt allvar. Vårdarna 
gav även tröst, frågade hur de mådde, lyssnade och förde sedan en dialog om hur man skulle 
uppnå smärtlindring. Detta beskriver informanterna som lugnade i den smärtfyllda situation 
de upplever. Vidare beskrivs att vårdarna gav en uppmuntrande tro på att deras smärta skulle 
lindras då de fått smärtlindring. Tillsammans utgjorde detta en upplevelse av ett gott 
omhändertagande och bemötande och som några av informanterna uttryckte det, en lättnad 
när smärtan klingade av, ångesten minskade och en upplevde att de kunde tänka klart igen. 
Upplevelsen av att känna sig bemött på rätt sätt innebär också att vårdarna var lyhörda för om 
ytterligare smärtlindring behövdes samt att de hade kontroll över situationen något som 
förstärkte känslan av trygghet. Detta innebär att omvårdnadsåtgärder som blodtryckskontroll 
och pulstagning under transporten till sjukhuset också påpekades som viktigt för 
helhetsupplevelsen.  
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 Jag var så bra smärtlindrad så att jag kunde tänka på annat en stund (9) 
   

Jag var nöjd ändå för det kändes tryggt när de grejade och så (12) 
 
Som tidigare framkommit kände informanterna sig uppskattade och bemötta med respekt som 
en individ och inte som ett objekt. Flera av informanterna beskrev att bemötandet kändes 
respektfullt och ärligt ifrån vårdaren genom både sitt kroppsspråk men också genom att ha 
förmågan att våga vara närvarande i samtalet och ha ett empatiskt förhållningssätt gentemot 
informanten. 
 
 Jag blev behandlad som den jag är, inte som ett objekt (1) 
 
En av informanterna uttryckte dock upplevelsen av att inte vara uppskattad av 
ambulanspersonalen inledningsvis. Denne kände att vårdarna inte ingav ett professionellt 
förhållningssätt, genomförde inte ett professionellt omhändertagande och lyssnade inte. 
Denna situation handlade om att vårdaren var oerfaren och inte respekterade vad informanten 
försökte förmedla, att rutiner föregick patientens önskan vilket visade sig bland annat genom 
att denne inte fick medverka till att påverka den smärtbehandling som skulle inledas.  Samma 
informant upplevde däremot att vid nästa vårdtillfälle visade vårdarna respekt och tog hänsyn 
till vad hon sa.  
 

Jag blev inte behandlad som en handikappad utan som en  
                         människa med svåra smärtor (5) 
 
Flera av informanterna värdesatte att även anhöriga fick ett lugnt och sakligt bemötande då 
detta har betydelse för hur de kan hantera sin smärta.  Att vårdarna riktade sin uppmärksamhet 
även till den anhörige lugnade hela situationen och känslan av trygghet förstärktes ytterligare. 
 

De var inte uppstressade på något vis utan allt gick lugnt 
 och sansat tillväga (2) 

 

Att känna förtroende för ambulanspersonalen 
Resultatet visar även att relationen mellan informant och vårdare är viktig eftersom den 
bygger på ömsesidig förståelse och samarbete. Informanterna beskrev att de kände att 
vårdarna visade intresse och medkänsla när de hade det besvärligt vilket gjorde att de kände 
förtroende. Det erfors även att vårdarna var ärliga och uppriktiga vilket gjorde att de kände sig 
trygga i omhändertagandet som leder till att de kände tillit till vårdarna och vågade uttrycka 
och visa hur de kände i sitt smärttillstånd. Några av informanterna gick även så långt att de 
uppgav att de kände fullt förtroende för ambulanspersonalen och att de därför kunde överlåta 
sig och kände en lättnad av att slippa ta eget ansvar.  
En av informanterna beskriver vårdarna som kompetenta och beskriver att i den uppkomna 
situationen hade vårdaren förmågan att få patienten att våga visa sina känslor och uttrycka det 
hon upplevde, vilket fick informanten att känna sig som en sedd och bekräftad människa. 
Samma informant uttrycker att det var viktigt att känna att hon hade någon att anförtro sig åt i 
sin svåra situation.  
 
Förtroendet förstärktes ofta omedelbart genom vårdarnas förmåga att göra rätt saker. Några av 
informanterna hänvisade till att man visste att vårdarna var duktiga, kunniga, välutbildade och 
att de skulle få den hjälp de behövde trots att situationen kändes svår. Dessutom upplevdes 
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tillit till att ambulanspersonalen klarade av att diagnostisera och sätta in lämplig behandling. 
Förtroendet och känslan av trygghet upplevdes av många redan så fort man visste eller såg att 
ambulansen kom.  
 
Att uppleva att vårdarna hade kännedom om informantens tidigare sjukdomshistoria och 
kunna använda sig av den var också förtroendeingivande. Dessutom beskriver en informant 
att trots att denne inte upplevde tillräcklig smärtlindring kunde hon ändå känna tillit och 
förtroende för vårdarnas beslut. Ytterligare en informant beskrev att beroende på hennes 
symtom provades flera olika läkemedel och att detta inte förändrade förtroendet för vårdarens 
bedömning, snarare förstärkte det då man sökte efter lösning. I fall där vårdaren gjorde 
bedömningen att inte påbörja någon behandling visade det sig att informanterna kände tillit 
och förtroende till beslutet. Det var också några informanter som beskrev att de inte visste att 
de kunde få en sådan vård i ambulans och att det fanns en sådan möjlighet och kompetens i 
ambulanser. 
 

 Ja man ligger där och har inget ansvar själv  
   och man har folk med sig som tittar till en (3) 

 
 Jag förstår att de inte kan ge mig hur mycket som helst, men det märks på vissa 
att de inte behöver fråga utan det räcker att de ser på mig hur jag mår och sen 
får jag tillräckligt med smärtlindring (6) 
 

Att känna sig respekterad 
Trots svår smärta som på olika sätt påverkar informanten och dennes sätt att vara, upplevs en 
känsla av att vara respekterad i den situation man befinner sig i. Det visar sig genom att man 
känner att man är hörd och lyssnad på, att samtalet och relationen med vårdaren medverkar 
till att lindra och flytta fokus ifrån smärtan utan att patientens upplevelse av sin smärta och sin 
situation påverkas eller förminskas. Att känna sig respekterad innebär också att få eller ta 
emot den information som man själv eftersöker eller som vårdaren anser att informanten eller 
dess anhörig behöver.  
 

Att bli hörd 
Aktivt lyssnade innebär att fokusera uppmärksamheten på informanten och därefter följa upp 
det som observeras med olika typer av uppmuntran, stöd, frågor och kommentarer. Att lyssna 
på informanten ger en snabbare och djupare förståelse för dennes problem och behov vilket 
leder till en snabbare och bättre hjälp. Samtliga informanter upplevde att ambulanspersonalen 
lyssnade på dem och att de blev uppmärksammade som unika personer. Det var en av 
informanterna som uttryckte att vårdaren var en bra lyssnare, eftersom denne fanns bredvid 
hela tiden och hade tid för att lyssna på informantens besvär. Andra informanter uttryckte att 
de kände sig uppmärksammade då vårdaren tog sig tid att lyssna på dem. Detta visade sig 
också genom att informanterna fick utrymme att uttrycka sig själva och upplevde att de blev 
tagna på allvar.   
 

 Jag kunde uttrycka i ord vad jag kände och de tog hänsyn till mig (9) 
 
 Jag kände att de lyssnade på mig, det var bra (12) 
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Samtalets betydelse 
Informanterna berättar att de upplevde ett stöd i att vårdaren pratade med dem och att de 
kunde läsa av informantens behov av att samtala. Några av informanterna upplevde att det 
kändes bra att det pågick ett samtal under transporten. Genom att samtala i ambulansen 
verbalt och icke verbalt kunde ambulanspersonalen visa intresse, omsorg och uppmärksamhet 
på ett sådant sätt att informanterna känner sig väl omhändertagna. Vidare berättar 
informanterna att när vårdaren pratade lugnande och försökte hålla samtalet på något annat än 
smärtan bidrog det till att smärtan minskade. Det var även några av informanterna som ansåg 
att samtalet med vårdaren hjälpte dem att reducera smärtupplevelsen utan att behöva ta till 
farmakologiska åtgärder. Några av informanterna upplevde att de glömde smärtan för en 
stund när vårdaren samtalade under transporten. Närvaron och att finnas till gjorde att 
informanterna upplevde att de blev lugna och mera avslappnade vilket gjorde att smärtan inte 
upplevdes så svår.  
 
  Vi pratade bak och jag glömde bort smärtan för en stund.  
                        Det kändes bra för jag blev lugnare (4) 
 
En av informanterna uttrycker att när vårdaren samtalade med henne under vägen in till 
sjukhuset blev hon lugn och kände sig trygg.  
  
  Jag kände lugn och att det var skönt att någon pratade och stöttade mig (8) 
 
Det fanns också några informanter som uttryckte att det inte behövde samtalas hela tiden utan 
att vårdarens närvaro var fullt tillräcklig. Flertalet informanter uttryckte att samtalet hade 
betydelse både för relationen, att de fick annat att tänka på och att transporttiden kändes 
kortare in till sjukhuset.  
 
  Vi pratade lite under vägen in, det känns ju rätt så bra. Det behövs ju inte  
                          någon som oavbrutet pratar bredvid hela tiden när man har så ont (10) 
 

Att få och ta emot information 
I berättelserna framkom att de uppskattade att ambulanspersonalen informerade dem 
angående vad som skulle hända. Information om undersökning och åtgärder samt transport 
tiden till sjukhuset var viktig. Några av informanterna uttryckte att de hade behov av att förstå 
vad som skulle hända när man kom till sjukhuset, vad de kunde förvänta sig och om deras 
tillstånd var allvarligt eller att det kunde förvärras innan man kom fram. Denna information 
var betydelsefull för att de skulle känna sig lugna och trygga i vad som skulle ske.  
 
I efterhand kunde flertalet av informanterna konstatera att de fått rätt information om vad som 
skulle ske. Att informationen gavs på ett lugnt och sakligt sätt, utan stress samt att vårdarna 
förklarat tydligt vad som skulle hända. Några av informanterna reflekterade även att de fått 
möjlighet att fråga när de inte förstod. Därutöver hade vårdare informerat om den enskildes 
orsak till smärtans uppkomst, vilken behandling de kunde erbjudas samt vilka praktiska 
moment som skulle ske. Detta upplevdes mycket positivt och hade en lugnade inverkan. 
 
Informationen om vilka behandlingsmöjligheter man hade i ambulansen hade betydelse för 
några av informanterna. En av informanterna berättar att då information gavs av vårdaren 
angående läkemedlet hon kunde erbjudas för sin smärta kände hon sig tryggare och säkrare att 
ta ett beslut om acceptera behandlingen.  
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  Vi pratade hela tiden, han sa vad han gjorde och förklarade varför. Det kändes   
                        bra att han pratade (11) 
 
Informationen beskrevs även som viktig för de anhöriga som fanns på plats, att dessa också 
fick saklig och uppriktig information av vårdarna. Anhöriga blev informantens ”talesman” då 
denne inte kunde förmedla sig pga. smärta. 
 

 Jag pratade faktiskt inte så mycket, utan det var 
  min mamma som pratade mest. Jag bara grät (4) 
 

Det fanns dock informanter som beskrev att de inte upplevt att de fått någon information om 
vad som skulle hända eller till vilken vårdinrättning de fördes till. Detta upplevdes inte som 
något negativt utan informanterna som uttryckte detta beskrev att man litade på vårdarna och 
överlämnade ansvaret till dem.   
 

Sammanfattande förståelse  
Upplevelsen av att omhändertas i ambulans i samband med akut smärta kan förstås och 
förklaras med att hänsyn och respekt från vårdarna avgör hur patienten kommer att minnas 
och erfara den uppkomna situationen. Att vara följsam till patientens behov och inbjuda i 
vårdandet leder till att patienten, trots svår smärta, får en positiv upplevelse av att 
omhändertas och vårdas i ambulans. Denna upplevelse förstärks genom att patienten känner 
sig respekterad och bekräftad i sin smärta. Mellanmänskliga företeelser som delaktighet, 
bemötande, förtroende, att vara hörd och att upprätta en relation med vårdaren är viktigt för 
hur omhändertagandet kommer att upplevas av patienten eller den som representerar 
patienten. Lyckas vårdarna inbjuda till vård samt använda sin kompetens och om en 
ömsesidig respekt uppstår, överlämnar sig patienterna i vårdarnas omsorg och en känsla av 
trygghet uppstår. 
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av omhändertagandet i 
ambulans i samband med akut smärta. Då syftet var att beskriva patienters upplevelser, valdes 
kvalitativ metod och kvalitativ innehållsanalys som ansats och vi har inspirerats av 
Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av metoden. I metodavsnittet redogörs för hur 
datainsamlingen och analysen gått till.  
 
I kvalitativ forskning har forskaren sig själv som verktyg men måste göra sig själv 
uppmärksam på och medveten om sin egen förförståelse. Vår förförståelse; sjuksköterskor 
inom ambulanssjukvården och erfarenhet av att vårda patienter med smärttillstånd, kan 
påverka intervjuerna. Denna förförståelse hanterades genom öppna frågor som i samtalet 
följdes upp med frågor som; kan du berätta mer, hur menar du, hur kände du då? Då 
intervjuerna genomfördes i det upptagningsområde som vi arbetar, var vi extra uppmärksam 
på om vi mötte informanter som vi tidigare vårdat och vi kan i efterhand konstatera att dessa 
tolv intervjuer upplevdes naturliga och gav innehållsrika berättelser. 
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Inledningsvis upptäckte vi att våra kunskaper om kvalitativa intervjumetoder inte var 
tillräckliga men genom såväl provintervju samt under studiens gång utvecklades 
intervjutekniken vilket medförde att kvaliteten i intervjuerna förbättrades. Frågorna som 
ställdes i intervjuerna fångade det som studien avsåg att studera. Vår nyvunna erfarenhet är att 
det är av betydelse att frågorna är lättförståliga och öppna så att respondenterna kan berätta 
om sin upplevelse utan att behöva tänka på vad frågan innebörd är. Kvale (1997) och Trost 
(2005) beskriver att en god intervjuare bör ha viss kunskap om ämnet för att på ett bra sätt 
hålla samtalet igång och veta hur frågorna ska ställas så att informanterna själva utvecklar sin 
berättelse. Patel och Davidsson (2003) beskriver att det finns många faktorer som avgör om 
forskaren lyckas fånga verkligheten och presentera den. Det kan vara faktorer som att 
förbereda intervjun, ta fram relevanta intervjufrågor, val av intervjupersoner samt 
intervjuprocessen.  
 
Under analysarbetet finns också en risk för att forskarens förförståelse kan påverka resultatet. 
Genom att i den manifesta delen av analysarbetet pendla mellan den transkriberade texten och 
analysen har författarna försökt undvika att involvera sin egen förförståelse. Däremot i den 
latenta delen av analysarbetet har författarnas förförståelse används som ett led i att förstå och 
förklara upplevelsen av att vara omhändertagen i ambulans i samband med svår smärta.  
 
Kvalitativ forskning redovisas utifrån varje enskild studies förutsättningar. Validiteten 
omfattar den redogörelse om hur datainsamling och hur analysen gått till samt hur resultat och 
slutsatser uppkommit. Validitetskravet innefattar att författarna redovisat de teoretiska 
utgångspunkterna samt vilka faktorer som påverkat studiens utformning och resultat. 
Reliabilitetskravet har författarna haft med sig under hela studien och innebär att ingenting får 
hittas på utan utgår ifrån informanternas berättelser (Graneheim & Lundman, 2003). 
Författarna anser att utifrån studiens förutsättningar har syftet med studien uppnåtts.  Trots att 
antalet respondenterna blev färre än planerat blev de genomförda intervjuerna innehållsrika 
vilket gav ett rikt material att analysera. Detta styrkas av bland annat Kvale (1997) som menar 
att det inte är antalet respondenter i en kvalitativ studie inte avgörande för resultatet utan det 
insamlade datamaterialet.  
 
Gällande information och samtycke är författarna medvetna om att de har förbisett att utforma 
skriftlig information till respondenterna och som dessa skulle ha tagit del av innan. Detta 
misstag är vår handledare informerad om. Däremot lämnades visitkort med namn och telefon 
nummer till ambulanschefen för den utvalda ambulansstationen, detta i syfte att möjliggöra 
kontakt med författarna om informanten i efterhand hade frågor eller liknande.   
 

Resultat diskussion 
Vår utgångspunkt inledningsvis var att studera vård i ambulans utifrån ett patientperspektiv. I 
samband med informationssökning fann vi att studier inom ambulanssjukvård huvudsakligen 
utgår ifrån ett medicinskt perspektiv eller ett vårdvetenskapligt perspektiv men då med fokus 
på vårdarna. Studiens syfte blev att beskriva patienters upplevelse av omhändertagandet inom 
ambulanssjukvården i samband med akut smärta.  
 
Resultatet i studien mynnar ut i två teman; Att inbjudas i vårdandet och Att känna sig 
respekterad och byggs upp av sex kategorier. En sammanfattande förståelse avser att förstå 
och förklara patientens upplevelse som att om vårdarna lyckas inbjuda till vård samt använda 
sin kompetens och om en ömsesidig respekt uppstår, överlämnar sig patienterna i vårdarnas 
omsorg och en känsla av trygghet uppstår. 
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Tryggheten kom att bli något som tidigt visade sig under analysarbetet. Informaterna talade 
om att känslan av trygghet infann sig så fort de såg att ambulansen anlände. Flera informater 
berättar att smärta minskade bara av att vårdarna kom in till dem i hemmet. De beskrivs som 
ett lugnt och tryggt omhändertagande. Detta framkommer också i studien av Ahl et al, (2006) 
som belyser patienters tankar inför att tillkalla ambulans. I denna studie framkommer att 
patienter ofta känner lindring av sina symtom då de vet att ambulansen är på väg och att det 
kommer någon annan och som tar över ansvaret.  
 
Att bjudas in i vårdandet har betydelse i omhändertagandet vid akut smärta och att känna att 
det finns kunniga vårdare i denna situation har stor betydelse för patienternas smärtlindring 
och välbefinnande. Upplevelsen av att vara i trygga händer var något som lyftes fram och som 
värdesattes i omhändertagandet. Poljak et al (2006), skriver i sin studie att upprätta en god och 
trygg relation mellan patient och vårdare är en av de viktigaste omvårdnadsaspekterna.  
 
Inbjudas och lägga grunden till ett upplevt gott omhändertagande innebär också att bemötas 
rätt och att känna delaktighet. Informanterna använde uttryck som kompetenta vårdare i 
ambulans eftersom de hade ett positivt och respektfullt bemötande både mot dem själva och 
de anhöriga. Denna kompetens som informanterna pekar på förstås av författarna som något 
mer än att smärtlindra med t ex läkemedel. Det handlar om att ha en kompetens som sträcker 
sig över görandet. När informanterna upplevde att de blev tagna på allvar och vårdarnas ärliga 
och uppriktiga bemötande medförde det att de kände sig respekterade som individer och att 
deras röst blev hörd. Alla hade dock inte den upplevelsen. En av informanterna kände att 
denne inte blev respekterad eftersom vårdarna i ambulansen inte tog hänsyn eller lyssnade till 
vad denne hade att berätta om sin smärtupplevelse. Informanten menar att detta inte var ett 
professionellt omhändertagande. Att bli bemött med respekt, som en individ och inte som ett 
objekt visar Lövgren, Sandman, Engström, Norberg & Eriksson (1998) på i sin studie. 
 
Inbjudan i vårdandet innebar också att vårdarna visade intresse och medkänsla vilket gjorde 
att informanterna kände tillit och vågade uttrycka sina tankar och känslor om sitt 
smärttillstånd. En av informanterna uttryckte tillit till vårdaren trots att denne inte fick 
tillräckligt med smärtlindring. En annan informant uppgav att denne hade förtroende för 
vårdarens bedömning trots att det provades flera olika läkemedel innan smärtlindring uppstod. 
I studien av Suserud, Dahlberg och Bruce (2003), beskrivs ambulanssjuksköterskors åsikter 
att vårdrelationen i ambulans är nödvändig och att den bygger på ett gott bemötande som 
leder till tillit från patienten.  
 
Känslan av att få vara delaktig i sin vård utrycktes som ett professionellt omhändertagande av 
vårdarna i ambulans. Vi uppfattade att flertalet av informanter redogjorde för hur viktigt det 
var att få vara delaktiga i beslut om smärtlindring eftersom smärtupplevelsen var det värsta de 
varit med om. Detta förstärks genom den studie av Sherwood, Adams-McNeill, Starck, Nieto 
& Thompson (2000), som beskriver att patienter känner tillfredställelse i smärtbehandlingen 
om de får vara delaktiga i sin egen vård. Delaktigheten resulterar i god smärtbehandling. 
Enligt Boström, Sandh, Lundberg & Fridlund (2004), beskrivs tillit till både personalen och 
patienten själv som en viktig del i vården. När patienten känner tillit beskriver de en känsla av 
säkerhet och en vilja att aktiv delta i vården. 
 
Resultatets andra tema visar på att känna sig respekterad hade betydelse i omhändertagandet 
vid akut smärta och för informanternas smärtlindring och välbefinnande. Upplevelsen var att 
vårdarna förmedlade trygghet genom att de lyssnade på informanterna, förde samtal, och gav 
information. Detta förhållningssätt hade en lugnande och avslappnade effekt och smärtan 
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reducerades utan farmakologiska åtgärder. Boström et al (2004), beskriver hur betydelsefull 
en öppen och ärlig dialog är när det gäller smärtproblematik mellan patienten och 
vårdpersonalen. God kommunikation bidrar till ökad förståelse av smärtan de upplever. 
Bristfällig kommunikation innebär att patienter känner att personalen inte tror på smärtan de 
upplever. Likaså menar Wiman & Wikblad (2004), vikten av att vara här och nu i sin 
kommunikation med patienten, att vara uppmärksam och lyhörd, att både lyssna, svara och 
vara närvarande.  
 
Att vårdarna berättade om orsaken till smärtans uppkomst och vilken behandling de kunde 
erbjudas medförde att patienterna var också lugnade i situationen. Som vårdare i ambulans har 
vi fått en förståelse för att informationen har en mycket viktig betydelse för patienten 
eftersom det hade en smärtlindrande effekt samt att det ledde till att de vågade ta ställning för 
farmakologisk smärtlindring. Dessutom fanns det informanter som inte uppfattat att de har fått 
någon information men uttryckte inte detta som någon negativ upplevelse, utan litade på 
vårdarna och överlämnade ansvaret till dem. Sjöling, Nordahl, Olofsson & Asplund (2003), 
skriver i sin studie att det var viktigt för patienten att få information vilket bidrog till ökad 
tillfredsställelse.  
 
Informanterna upplevde att vårdarna var bra lyssnare som tog sig tid att lyssna vilket ledde till 
att de väl omhändertagna och tagna på allvar. Holst, Sparrman & Berglund (2003), redogör i 
sin studie att för en god kommunikation ska äga rum mellan sjuksköterska och patienten 
måste sjuksköterskan vara lyhörd, kunna se och tolka både verbala och icke verbala signaler 
från patienten. Utifrån denna förståelse menar vi att vårdaren måste ge patienten plats i 
samtalet och i vissa situationer lyssna mer än att prata och känna av dennes behov av att prata. 
Resultatet pekar även på att det finns situationer där patienten inte har behov av att samtala 
men känner sig ändå trygg i vårdarens närvaro. Kiessling & Kjellgren (2004), menar att 
samtal kan ha en annan dimension än informationsutbyte. Genom samtal och speciellt genom 
att lyssna kan vårdaren visa att de brydde sig om patienten.  
 
SLUTSATS 
Vår förhoppning är att denna studie skall kunna medverka till att vårdare inom 
ambulanssjukvården får en ökad förståelse för patienters upplevelser av omhändertagandet 
vid akut smärta. Vilka slutsater och erfarenheter kan man då dra av föreliggande studie 
 
En slutsats är att den prehospitala omvårdnaden som belyser patienters upplevelser måste 
dokumenteras och synliggöras. Det är därför av stor vikt att fler studier utgår ifrån ett 
patientperspektiv genomförs för att få ta del av patienters upplevelser av att vårdas i 
ambulans. Att utgå ifrån ett patientperspektiv kan väcka känslor hos vårdare något som vi har 
fått erfara men skall vi kunna fortsätta att utveckla vården och omvårdanden inom 
ambulanssjukvård måste även patientens erfarenheter lyssnas på. Enligt Suserud (1998), 
behövs mer forskning inom den prehospitala omvårdnaden för att ambulanspersonalen ska 
kunna få verktyg att utvärdera omvårdnaden med och kunna utföra vidare forskning. Vidare 
belyser han också vikten av att få riktlinjer framtagna nationellt. 
 
En andra slutsats är att upplevelsen av att känna sig trygg visar sig ha en smärtlindrande effekt 
och har i många fall en större betydelse för patienterna än den medicinsk smärtlindring. 
Lyckas vårdarna inbjuda till vård samt använda sin kompetens och om en ömsesidig respekt 
uppstår, överlämnar sig patienterna i vårdarnas omsorg och trygghet uppstår något som har 
betydelse för smärtan. 
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En tredje slutsats är att vi tror oss förstå att innebörden i resultatet kan användas för andra 
patientgrupper inom ambulanssjukvården. Vi kommer, i vårt fortsatta arbete som 
ambulanssjuksköterskor, ha en fördjupad förståelse, en medvetenhet om patientperspektivets 
betydelse samt värdera vårt omhändertagande utifrån den kunskapen som vi fått genom denna 
studie  
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