
 

 

 
 

 
 

Prehospital akutsjukvård ur ett 

patientperspektiv 
- En litteraturstudie 

 

Författare: Adela Behluli, Julia Kling 
Handledare: Ingrid Edvardsson 
Examinator: Gunilla Lindqvist 

Termin: HT19 
Ämne: Vårdvetenskap 
Nivå: Kandidatnivå 

Kurskod: 2VÅ61E 

Självständigt arbete 15 hp 



 

Abstrakt 
Bakgrund: Prehospital akutsjukvård bedrivs utanför sjukhus och innebär 

omedelbara medicinska åtgärder vilka vidtas av vårdaren. Patienterna kan av den 
prehospitala akutsjukvården uppleva att de blir utelämnade och känner sig hjälplösa. 
Tidigare forskning visar dock att patienten ansåg det som betydelsefullt att vårdaren 
tog hens livsvärld och fysiska, psykiska samt existentiella behov i beaktning.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av prehospital 
akutsjukvård.  
Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar som 
kvalitetsgranskades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.   
Resultat: Resultatet presenterades utifrån kategorierna Bemötandets betydelse för 
patienten, Patienten som individ påverkas, Vikten av god kommunikation samt Att 
bli delaktig eller exkluderad som patient vilka sammanfattades under det 
övergripande temat Vård ur ett helhetsperspektiv. Många patienter påverkades 
negativt av brister i bemötandet och resultatet åskådliggjorde bemötandets betydelse 
för en god prehospital upplevelse. Patienter påverkades som individer när deras 
behov inte togs i beaktning och känslor av att inte bli sedd eller bekräftad samt att 
bli objektifierad uppstod.  
Slutsats: Det är många faktorer som påverkar om patienten upplever mötet med 
prehospital akutsjukvård som något positivt eller inte. Det som gynnade en bra 
patientupplevelse var då vårdaren hade en helhetssyn. Lidande kunde dock uppstå 
under mötet som en konsekvens av ett icke vårdande möte då patienten inte blev 
sedd som person.  
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1 Inledning 

Patienterna har inte valt oss, utan vi har valt dem genom att utbilda oss inom denna 

profession. Vi är skyldiga att ge patienter bästa möjliga vård och ta ansvar för dem. 

Hur patienterna upplever mötet med den prehospitala akutsjukvården är något som 

intresserar författarna. Det första mötet med sjukvården är ofta prehospitalt och det 

är av betydelse att detta blir så bra som möjligt eftersom det kan påverka patienters 

upplevelser av god vård. Författarnas egna erfarenheter inom akutsjukvård har visat 

att om det första mötet inte blir ett vårdande möte, kan det leda till att patienter 

känner sig oroliga samt upplever att de inte har blivit sedda eller hörda och 

vårdlidande kan uppstå. Detta väckte intresse hos författarna att fördjupa sig i hur 

patienter upplever mötet för att skapa förståelse och ny kunskap för vårdaren.   

2 Bakgrund 

2.1 Prehospital akutsjukvård 

Prehospital akutsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen som “omedelbara 

medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus” 

(SOSFS 2009:10).  

Ambulanssjukvården har enligt Johnsson och Svensson (2014) utsatts för stora 

prövningar under det senaste decenniet. Medicinskteknisk utrustning samt 

personalens kompetens har utvecklats för de krav som idag finns på prehospital 

akutsjukvård. Inom ambulanssjukvården i Sverige bemannas ambulansen av minst 

en person med behörighet att ge läkemedel enligt Socialstyrelsens befintliga 

föreskrifter (HSLF-FS 2017:37). I Sverige har det sedan 1997 funnits en 

universitetsutbildning motsvarande sextio högskolepoäng för att utbilda 

ambulanssjuksköterskor och för att kunna vidareutbilda sig krävs 

sjuksköterskeexamen samt minst ett års arbetslivserfarenhet som grundutbildad 

sjuksköterska. Ambulanssjuksköterskans arbetsuppgifter handlar i första hand om 

att bedöma och värdera patientens behov av vård för att kunna behandla på ett så 
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korrekt sätt som möjligt. Vid behov ska patienten transporteras vidare till rätt 

vårdinstans för att erhålla mest lämplig vård utifrån patientens behov.  

Ambulanssjuksköterskan kan enligt Johnsson och Svensson (2014) i sitt yrke möta 

allt ifrån ett nyfött barn till en multisjuk äldre patient och det krävs att ha en adekvat 

handlingsberedskap inför oväntade uppdrag som hen ställs inför. Prehospital 

akutsjukvård sker under olika förhållanden såsom en lugn och trygg hemmiljö eller 

en kaotisk situation som kan uppstå vid till exempel en trafikolycka eller liknande. 

Det finns generella behandlingsriktlinjer att använda sig av som hjälp vid den 

medicinska behandlingen, vilka ska utformas av den medicinskt ledningsansvariga 

läkare som finns inom organisationen. Dessa riktlinjer ger information om vilka 

läkemedel som får ges och när. PHTLS-konceptet (Prehospital Trauma Life 

Support) är ett koncept som ambulansorganisationer i Sverige arbetar utifrån och 

detta eftersträvar att omhänderta en patient som utsatts för trauma på ett strukturerat 

sätt (National Association of Emergency Medical Technicians, 2014). Förutom 

ambulanssjuksköterskor finns det inom ambulanssjukvården andra yrkesgrupper 

såsom ambulanssjukvårdare, grundutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor 

med annan specialistutbildning än ambulanssjukvård (Johnsson & Svensson, 2014).  

2.2 Patientperspektivet 

Begreppet ‘patient’ betyder den lidande eller den som tåligt fördrar och uthärdar 

lidandet (Eriksson, 1994). Vårdvetenskapen karakteriseras enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) av ett patientperspektiv, vilket innebär att stort fokus läggs på 

patienten som utgör en central roll för vårdandet, och där patienter bör ses som 

experter. Trots att de inte har kunskapen som vårdaren har, är de experter på sig 

själva (begreppet vårdare avser fortsättningsvis grundutbildade sjuksköterskor samt 

ambulanssjuksköterskor). Det är enbart individen själv som vet hur just denne 

upplever hur det är att ha sjukdomen. Patientperspektivet bör även förstås som ett 

etiskt perspektiv, då krav ställs på vårdaren. Förutom att ge så god vård som möjligt 

är vårdaren skyldig att svara på de etiska krav som utgår från patienten. Det är av 

betydelse att möta patienten och ge denne möjlighet till att dela med sig av sina 

upplevelser, exempelvis av hur sjukdomen erfars. Det är enbart patienten själv som 

besitter kunskap om hur sjukdomen upplevs och påverkar dennes liv. Patienten ska 
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vara delaktig i sin vård och ta del av information om sin behandling och 

sjukdomstillstånd på ett för patienten begripligt sätt.  

Patientperspektivet bör dock inte enbart fokuseras på patientens autonomi, då detta 

kan riskera att förminska betydelsen av vårdandets etik samt sjukvårdens ansvar. 

Det handlar inte om antingen-eller utan istället om samspelet mellan vårdaren och 

patienten. Att anta ett patientperspektiv och se patienten som expert där dennes 

autonomi betonas, innebär nödvändigtvis inte att vårdaren alltid ska göra som 

patienten vill eller att patienten vet bäst. För att kunna bedöma en situation och 

patientens tillstånd måste vårdaren förutom att anta patientperspektivet dessutom 

utgå från en vårdvetenskaplig och medicinsk grund (Dahlberg & Segesten, 2010).  

2.3 Vårdande relationer 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska vårdandet vara orienterat till att stärka 

individens välbefinnande samt vara hälsofrämjande oavsett om individen har 

sjukdom eller inte. Vårdandet ska lägga fokus på att återställa livsglädje samt 

återuppbygga och stärka hälsa så att individen själv kan delta i vårdandet och kunna 

fokusera på att leva sitt liv som hen har tänkt sig. Vårdaren ska jobba evidensbaserat 

och ur ett vårdvetenskapligt perspektiv där det är viktigt att beakta hela patienten 

och dennes livsvärld utifrån hur den erfars. Sandman och Kjellström (2018) 

beskriver vikten av att skapa en jag-du-relation istället för en jag-det-relation, där 

patienten i det sistnämnda ses som ett objekt istället för en individ. Vårdaren är den 

som ansvarar för att skapa en jag-du-relation samtidigt som det inte går att 

exkludera en jag-det-relation då denna typ av relation även handlar om att insamla 

fakta och göra undersökningar vilka kan underlätta lidande för patienten. Det bör 

vara en balans mellan dessa två olika typer av relationer då vård med enbart en jag-

det-relation anses vara omänsklig.  

 

Mötet mellan patienten och vårdaren kallas för ett vårdande möte och det är 

vårdaren som skapar den vårdande relationen samtidigt som patientens behov av 

vård sätts i fokus. Att beakta patientens autonomi, värdighet och integritet, speciellt 

hos de patienter som har drabbats av trauma, är särskilt viktigt eftersom de befinner 

sig i en sådan situation där till och med beröring kan utlösa chocktillstånd och 
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upplevas kränkande. Patientens existentiella behov ska beaktas i varje vårdande 

relation (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdarens närvaro kan leda till att patienten 

upplever en ökad känsla av trygghet samt känner sig sedd och hörd samtidigt som 

olika kontroller utförs. Patienten befinner sig i ett utsatt läge och kan känna känslor 

av rädsla, till exempel när kroppen blottas för att upptäcka eventuella yttre skador. 

Även i en situation som denna har den mänskliga närvaron en avgörande betydelse 

och patienten kan uppleva beröring som något som ger kraft och energi för att klara 

sig vidare (Elmqvist, Rask & Berglund, 2014).  

2.4 Mötet med patienten 

Ambitionen med all vård är enligt Dahlberg och Segesten (2010) att vården ska vara 

god och att mötet med patienten skall bli ett vårdande möte. I vissa fall kan det ändå 

bli fel och vården blir då inte vårdande, vilket kan leda till att vårdlidande uppstår. 

En studie inom akutsjukvård genomförd av Nyström, Dahlberg och Carlsson (2003) 

visade att när vårdaren inte är närvarande, upplevs vården inte som god. Ofta 

organiseras akutsjukvård av redan bestämda behandlingsriktlinjer att handla utifrån, 

vilket ger mindre plats för det personliga bemötandet och kan leda till att patientens 

fysiska och existentiella behov inte tillgodoses. Wireklint-Sundström och Dahlberg 

(2011) visade med sin studie hur patientens vård kan styras av enbart det 

medicinska tillståndet, utan att ta del av livsvärlden. I denna studie uttryckte 

sjuksköterskor att de var fullt upptagna med att övervaka medicinsk utrustning, 

exempelvis att mäta blodtryck och kontrollera EKG, vilket medförde att de såg 

patienten som ett objekt istället för att nå en djupare förståelse för dennes upplevelse 

av situationen. Även om vårdarens prioriteringar är medicinskt korrekta, kan 

patienten känna sig utelämnad om inte hänsyn tas till hur denne upplever situationen 

och sitt tillstånd. Studien visade även att när patienten kräver uppmärksamhet utan 

att få respons kan patientens känslor av hjälplöshet och ångest påverkas negativt. 

Sjuksköterskor betonade vikten av en balans mellan den medicinska behandlingen 

och omvårdnaden för patienten. Om patienten känner sig omhändertagen och trygg, 

kan dessutom en bättre effekt av den medicinska behandlingen, exempelvis 

smärtstillande, uppnås (Holmberg & Fagerberg, 2010). 
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Abelsson och Lindwall (2015) visade även att patientens värdighet kan främjas 

genom att visa respekt gentemot patienten utan att döma och att vara där för 

patienten i dennes verklighet. Det är en etisk skyldighet att inte äventyra patientens 

värdighet och självbestämmande. Trots detta händer det att patienter blir övergivna 

och ignorerade, vilket kan orsaka negativ påverkan på deras självkänsla. Vid mer 

avancerad vård är det inte alltid enkelt att veta eller avgöra vad som är rätt eller fel 

handling i en given situation. Etisk eller moralisk stress uppstår enligt Sandman och 

Kjellström (2018) då vårdaren befinner sig i en sådan situation där de vet eller 

skulle vilja handla rätt utifrån etiska och moraliska normer men inte kan på grund av 

interna eller externa hinder. För att vårdaren ska kunna känna en moralisk stress 

krävs det att denne har en mottaglighet, det vill säga en känslighet, för hur patienten 

upplever situationen. Genom att se patienten som en självbestämmande individ samt 

att ta del av patientens livsvärld och sårbarhet kan en djupare förståelse av 

patientens situation uppnås.  

 

2.5 Begreppsdefinitioner 

2.5.1 Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är grunden för att kunna förstå patientens 

upplevelser att utgå ifrån patientens livsvärld. Livsvärlden är världen så som den 

erfars, den kan delas med andra men är även individuell och unik för varje individ. 

Den existerar i både tid och rum samt är bunden till människan som den 

representerar. Livsvärlden ryms i dåtid, nutid och i framtid.  

2.5.2 Värdighet 

Begreppet värdighet har enligt Sandman och Kjellström (2018) koppling till en 

individs värde, men kan även förknippas med ställning i samhället, moraliska 

ställningstaganden samt identitet. Nordenfelt (2004) förklarar värdighet som 

identitet som en av de mest betydelsefulla aspekterna i samband med vårdande. 

Värdighet som identitet handlar om hur en individ uppfattar sig själv och sitt värde.  



 

6(31) 
 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Lidande 

Lidande är enligt Eriksson (1994) en subjektiv upplevelse som för patienter kan 

upplevas fysiskt, emotionellt och existentiellt. Patienters erfarenheter av lidande kan 

inkludera smärta, oro eller ångest. Vid mötet mellan vårdaren och patienten ingår 

det att vårdaren bekräftar lidande samt att visa att någon lyssnar och finns där för att 

dela bördan med dem. Detta kan uppnås genom beröring eller genom att förmedla 

ett litet ord. Utan bekräftelse och bortförklaring av lidande kan detta orsaka ännu 

mer lidande. Lidande inom vården kan delas in i tre olika typer av lidande; 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

 

Sjukdom är enligt Eriksson (1994) inte synonymt med smärta. Smärta är 

nödvändigtvis inte synonymt med lidande, men sambandet mellan dessa två 

fenomen går inte att undvika och för att lindra lidande måste smärta behandlas. En 

vanlig orsak till att patienter upplever lidande vid sjukdom är kroppslig smärta och 

är ofta fokuserad till en specifik kroppsdel. Detta kan leda till själsligt lidande samt 

svårigheter med att övervinna lidandet. 

 

Eriksson (1994) beskriver livslidande som det lidande vilket påverkar hela ens 

tillvaro. Det kan innebära att inte bli sedd eller hörd, att ge upp eller rädslor inför 

döden. 

 

Vårdlidande är det lidande som erfars i en vårdsituation och är inte sjukdom i sig 

utan det tyder snarare på otillräcklig eller utebliven vård och varje patient kan 

uppleva vårdlidande på sitt eget sätt. Onödigt lidande är lidande som inte har någon 

mening och är orsakad av människors illvilja. Vårdlidande anses vara onödigt 

lidande som kan undvikas och förebyggas. Begreppet vårdlidande omfattar fyra 

olika kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning och utebliven vård. Kränkning av patientens värdighet kan ske genom 

att tilltala denne på ett respektlöst sätt, negligera samt att inte värna om patientens 

integritet, det vill säga att bortse från att se hela patienten och dennes livsvärld. 

Enligt Eriksson (1994) är fördömelse och straff ett känt fenomen inom vården. 
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Patientens autonomi kan hotas genom att vårdaren agerar auktoritärt samt utövar en 

slags bestraffning genom att exempelvis inte torka munnen på patienten efter maten 

för att vårdaren anser att patienten har varit för besvärlig. Genom att utföra 

behandlingar som patienten inte har gett sitt samtycke till eller orkar med samt 

exkludering kallas för maktutövning. Detta kan leda till en känsla av maktlöshet hos 

patienten. Medvetet eller omedvetet kan patienten utsättas för utebliven vård, allt 

ifrån icke-vård när vårdaren inte ser patientens behov och brister i vården till 

medveten bristande omsorg. 

4 Problemformulering 

Det första mötet med sjukvården kan för många patienter vara prehospital 

akutsjukvård och det är av betydelse att mötet uppfyller patientens fysiska samt 

existentiella behov eftersom det kan påverka patientens upplevelser av god vård. 

Vårdaren ska kunna bemöta patienten utifrån en jag-det-relation, dvs. utföra de 

medicinska åtgärder som krävs. Samtidigt är det viktigt att kunna ta del av 

patientens livsvärld och etablera en jag-du-relation för att mötet med patienten ska 

bli vårdande. När fokus enbart läggs på det medicinska tillståndet utan att se och 

lyssna på individen kan det leda till att patienter känner sig utelämnade och 

behandlade som ett objekt. När bemötandet av patienter i den prehospitala 

akutsjukvården brister, kan patienterna utsättas för onödigt lidande. Därför söker 

författarna att sammanfatta patienters upplevelser av detta möte för att kunna bidra 

till ökad förståelse, kunskap och medvetenhet hos vårdaren. Detta med avseende på 

bemötandets betydelse för att kunna erbjuda den bästa möjliga vård och därmed 

undvika onödigt lidande för patienter.  

5 Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av prehospital akutsjukvård. 
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6 Metod 

Studiens valda design är en litteraturstudie och innebär att sammanställa befintlig 

forskning för att kunna nyttjas i praktiken (Kristensson, 2014). Inledningsvis 

formulerades en undersökningsfråga innan en sökstrategi togs fram för att hitta 

relevant vetenskaplig litteratur som besvarade studiens syfte. Därefter värderades 

och sammanställdes funnen litteratur. Fakta samlades in utifrån studiens 

problemområde för att sedan skapa ny förståelse och en ny helhet utifrån aktuell 

forskning. Författarna av denna studie har delvis även valt att använda sig av 

Forsberg och Wengströms (2015) tillvägagångssätt för hur en systematisk 

litteraturstudie ska genomföras.    

6.1 Datainsamling 

För att identifiera relevant vetenskaplig litteratur som besvarade studiens syfte 

genomfördes en litteratursökning vilken var underlag för studiens resultat. 

Inledningsvis utarbetades en sökstrategi för att identifiera lämpliga sökord, 

avgränsningar och sökvägar där författarna identifierade de två nyckelbegreppen; 

prehospital akutsjukvård och patienters upplevelser, utifrån studiens syfte. Efter 

diskussion med universitets-bibliotekarien angående sökord och blocksökning 

reviderades den preliminära sökstrategin. Den slutliga sökningen gjordes i de två 

databaserna Cinahl och PubMed, vilka omfattar forskning inom omvårdnad och 

medicin (Kristensson, 2014). 

 

Författarna valde att använda sig av indexord då sökningen underlättas och 

specificeras. Eftersom alla nyckelbegrepp som ingår i syftet inte finns indexerade 

valde författarna att även använda fritextsökning, vilket genererade i ett större antal 

artiklar och sökningen blev därmed bredare. Dock med risken att mer icke relevant 

litteratur infångas (Kristensson, 2014). Fritextorden som användes trunkerades för 

att täcka olika varianter av söktermerna (Forsberg & Wengström, 2015). 

Söktermerna kombinerades med de Booleska sökoperatorerna AND och OR, vilket 

ökade sökningens känslighet. För att kombinera två eller flera sökord användes 

operatorn AND och för att söka efter närliggande begrepp användes operatorn OR 

(Kristensson, 2014).  
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6.2 Val av databaser och sökord 

6.2.1 Cinahl 

Cinahl är en databas som omfattar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

Databasen innehåller bland annat vetenskapliga tidskriftsartiklar och 

doktorsavhandlingar på olika språk (Forsberg & Wengström, 2015). Vid sökningen 

användes indexord, vilka benämns som Cinahl Headings, kombinerat med 

fritextord. Det första blocket innefattar nyckelbegreppet prehospital akutsjukvård 

och de fritextord som användes var: prehospital care, emergency care och 

emergency nursing. Indexordet som användes var “Prehospital Care”. Det andra 

blocket avser nyckelbegreppet patientens upplevelser och de fritextord som 

användes var: patient* perspectiv*, patient* experie*, patient* view* och det 

indexord som används inom blocket var “Patient Attitudes”. Den slutgiltiga 

sökningen i Cinahl gjordes 2019-11-07 och resulterade i 411 artiklar med 

avgränsningar. Se bilaga 1 för sökschema.  

6.2.2 PubMed 

PubMed är en version av Medline och omfattar medicin, omvårdnad och odontologi 

samt innehåller mestadels vetenskapliga tidskriftsartiklar på olika språk (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vid sökningen användes både indexord, vilka benämns som 

MeSH-termer, och fritextord. Det första blocket avser prehospital akutsjukvård och 

de indexord som användes var; “Outpatients”, “Ambulatory Care” och “Emergency 

Medical Services” och det fritextord som användes var outpatients. För att fånga 

patienters upplevelser användes indexordet “Patients” och fritextordet experience*. 

Den slutgiltiga sökningen i PubMed gjordes 2019-11-07 och resulterade i 216 

artiklar med avgränsningar. Se bilaga 2 för sökschema.  

6.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

I Cinahl valdes följande avgränsningar för denna studie; publikationsår mellan 

2009–2019, language: english, Peer reviewed, geographic subset: Europe och 

Journal subset: Europe. För att hitta aktuell forskning valdes avgränsningen att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2009–2019. Eftersom majoriteten av all 

forskning är publicerad på engelska och författarna behärskar språket valdes detta 

som en avgränsning. Författarna valde även att avgränsa sökningen med att 
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studierna skulle vara gjorda i Europa och publicerade i europeiska tidskrifter. I 

PubMed avgränsades sökningen med publikationsår 2009–2019 samt att enbart 

artiklar publicerade på engelska inkluderades. Valda inklusionskriterier för denna 

studie var både kvalitativa och kvantitativa artiklar samt att informanterna var 

medvetna under ambulanstransporten. Studier där informanterna var barn, det vill 

säga 18 år eller yngre, exkluderades manuellt.  

6.4 Urval 

För att identifiera relevanta titlar för studiens syfte lästes inledningsvis totalt 627 

titlar i de valda databaserna. I det andra steget av gallringen, lästes totalt 65 abstrakt 

enskilt. Efter diskussion och gemensam genomgång av dessa valdes 24 artiklar ut 

för att enskilt läsas i fulltext, varav fem artiklar inte fanns tillgängliga i fulltext och 

exkluderades därför. Sammanlagt 19 artiklar lästes i fulltext och åtta av dessa 

ansågs besvara studiens syfte och genomgick kvalitetsgranskning. Två av artiklarna 

är kvantitativa och sex kvalitativa. 

6.5 Kvalitetsgranskning 

En granskningsmall innehåller enligt Kristensson (2014) flertalet frågor som blir 

besvarade helt, delvis eller inte alls under en granskningsprocess. 

Kvalitetsgranskningen av sammanlagt åtta artiklar genomfördes utifrån Carlsson 

och Eimans (2003) poänggivande granskningsmallar för kvalitativa respektive 

kvantitativa artiklar (bilaga 3). Denna studie inkluderar både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar, varför två olika granskningsmallar användes. 

Granskningsmallarna innehöll en fråga om patienter med lungcancerdiagnos, vilket 

inte rörde denna studies syfte och togs därför bort. Frågan kunde generera i tre 

poäng och dessa drogs bort från den totala maxpoängen från varje mall. Artiklarnas 

grad av kvalitet bestämdes utifrån beräknad procent av totalsumman. Grad I 

representerade hög kvalitet och motsvarade minst 80 % av den totala maxpoängen. 

Medelhög kvalitet representerade grad II och motsvarade minst 70 % av den totala 

maxpoängen. Grad III representerade låg kvalitet och motsvarade minst 60 % av 

den totala maxpoängen (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna granskades enskilt för 

att sedan diskutera och jämföra granskningsresultatet författarna emellan. Efter 

diskussion visade det sig att författarna hade gett två av artiklarna olika poäng, dock 
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hade det ingen betydelse för artikelns grad av kvalitet. Det är upp till författarna att 

bestämma vilken grad av kvalitet som anses tillräcklig för att inkluderas i studien 

fast det rekommenderas högsta möjliga kvalitet (Kristensson, 2014). Slutligen 

granskades de åtta artiklarna gemensamt vilket resulterade i att fyra artiklar 

bedömdes ha hög kvalitet och fyra medelhög. Dessa ansågs ha tillräcklig god 

kvalitet för att inkluderas i studien. Se artikelmatris (bilaga 4). 

6.6 Analys 

Analysmetoden för denna litteraturstudie inspirerades av Forsberg och Wengströms 

(2015) innehållsanalys för en systematisk litteraturstudie. Att analysera innebär att 

det utvalda materialet delas upp i mindre delar, för att senare sätta ihop dessa delar 

till en ny helhet. En induktiv ansats antogs vilket gjorde att mönster, teman och 

kategorier, som inte var tydligt uttalade, kunde identifieras (Forsberg & Wengström, 

2015). Litteraturstudiens analys genomfördes stegvis och inledningsvis läste 

författarna enskilt igenom samtliga åtta artiklar ett flertal gånger för att bekanta sig 

med materialet. Författarna tog i analysens andra steg enskilt ut utsagor vilka sedan 

diskuterades författarna emellan för att identifiera ifall de svarade mot studiens 

syfte; att belysa patienters upplevelser av prehospital akutsjukvård. Vidare 

översattes utsagorna gemensamt från engelska till svenska för att sedan kondensera 

textmängden. Författarna gick därefter igenom de kondenserade utsagorna för att 

gemensamt sätta passande koder. De koder som passade väl tillsammans sorterades i 

analysens tredje steg in under lämpliga kategorier. I det slutliga steget 

sammanfattades kategorierna till ett övergripande tema (se bilaga 5). Två av 

artiklarna som ingår i studiens resultat utgår från olika perspektiv; den ena utgår 

från patienters och ambulanspersonalens upplevelser, den andra från patienter och 

anhöriga. De olika perspektiven presenterades tydligt i artiklarnas resultat vilket 

möjliggjorde att författarna av denna studie kunde urskilja och analysera enbart 

utifrån patientperspektivet. 

6.7 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiska överväganden bör enligt Kristensson (2014) finnas med även vid 

en litteraturstudie. Helsingforsdeklarationen är ett viktigt styrdokument och ska vara 

känt av forskare inom vårdvetenskap. Deklarationen styrs av de fyra grundläggande 
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etiska principerna; göra gott-, icke skada-, autonomi- och rättviseprincipen. 

Artiklarna som inkluderades i denna studie har gått efter dessa principer. 

Deltagandet i forskningen ska vara frivilligt och deltagarna ska när som helst kunna 

avbryta sin medverkan i studien utan att förklara sig. Forskningen skall vara 

noggrant genomtänkt och utföras på ett sådant sätt att risken för skada minimeras 

(Kristensson, 2014). Vetenskapliga artiklar som har byggt upp denna studies resultat 

har i sina egna studier redovisat för ovan nämnda kriterier. Författarna av denna 

studie har inkluderat vetenskapliga artiklar där samtliga har fått tillstånd från en 

etisk kommitté och överensstämmer med studiens syfte. Författarna har viss 

erfarenhet av akutsjukvård, både prehospitalt och på sjukhus, men har eftersträvat 

att åsidosätta sin egen förförståelse. Allt resultat i denna litteraturstudie har 

sanningsenligt presenterats även om de inte stödjer författarnas egna åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2015). 

7 Resultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av prehospital 

akutsjukvård. Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar, varav två är 

kvantitativa och sex är kvalitativa. De åtta vetenskapliga artiklarna innehåller 

information insamlad från patienter i Sverige, Finland och England. Denna 

litteraturstudies resultat presenteras genom det övergripande temat Vård ur ett 

helhetsperspektiv, vilket framkom från de fyra kategorierna Bemötandets betydelse 

för patienten, Patienten som individ påverkas, Vikten av god kommunikation samt 

Att bli delaktig eller exkluderad som patient. 

7.1 Bemötandets betydelse för patienten 

7.1.1 Förtroende för vårdaren  

Ett viktigt steg för patienten i en sårbar situation var förtroende för vårdaren 

(Rantala, Ekwall & Forsberg, 2015). Vårdarens trygga och lugna inställning i en 

stressfull, intensiv situation inger förtroende och respekt för vårdarna (Ahl & 

Nyström, 2012) liksom när vårdarna ger förklaringar som patienterna förstår 

(Togher, Davy & Siriwardena, 2013). Under den enskilda bedömningen lyssnade 
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vårdaren på patientens förklaring av situationen inklusive hens tolkning av symtom 

och sjukdom (Rantala et al., 2015). Då vårdaren förmedlade lugn både verbalt och 

icke-verbalt, talade på ett lugnt sätt och agerade professionellt upplevde patienterna 

känslor av gemenskap samt ett ökat förtroende för vårdarnas förmåga att hantera 

situationen (Holmberg, Forslund, Wahlberg & Fagerberg, 2013; Salminen-

Tuomaala, Mikkola, Paavilainen & Leikkola, 2018). Då vårdarna kombinerade sina 

relationella färdigheter och medicinska kunskaper uppfattade patienterna detta som 

ett professionellt agerande (Larsson, Strömberg, Rogmark & Nilsdotters, 2018). 

Patienterna ansåg även att ett vänligt bemötande samt att bli behandlad av behörig 

personal var viktigt (Rantala et al., 2015; Ivarsson, Hommel, Sandberg, Sjöstrand & 

Johansson, 2018). Nästan alla patienter ansåg att vårdarna hade agerat professionellt 

samt att den prehospitala akutsjukvården höll hög kvalitet och hade utförts i en lugn 

och behaglig atmosfär (Salminen-Tuomaala et al., 2018) Patienterna noterade även 

att vårdarna visade mer omtänksamhet och klinisk kompetens än vad de hade 

förväntat sig utifrån deras tidigare erfarenheter av prehospital akutsjukvård (Ahl & 

Nyström, 2012).  

Patienters upplevelser av att bli bedömda som icke kvalificerade för prehospital 

akutsjukvård förekommer. I dessa fall förändras ett scenario snabbt från den 

vårdande relationen till det motsatta. Känslor av att bli ifrågasatt uppstår och 

påverkar tillit och förtroende för vårdaren negativt. Under dessa omständigheter kan 

patienten kräva snabb transport till sjukhus istället för att ta emot prehospital 

akutsjukvård. Vårdarnas kunskap uppfattades av patienterna som imponerade, vilket 

bidrog till en ökad känsla av trygghet (Ahl & Nyström, 2012). Patienterna fick 

intrycket av att vårdarna hade ett nära samarbete vårdarna emellan och deras 

förtroendefulla närvaro hade en positiv och lugnande effekt på patienterna 

(Sandström et al., 2017). Att vårdaren skapade en lugn och trygg vårdmiljö var 

betydelsefullt för patienterna, som efter att ha lyssnat på vårdaren och tillåtits delta i 

beslutsfattandet om lämplig vårdnivå, inte kände behov av akutsjukvård (Rantala et 

al., 2015).  
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7.1.2 Att kunna släppa taget  

Patienterna insåg att deras liv var i någon annans händer vilket betonade deras 

sårbarhet samt vikten av vikten av att vårdaren besitter vårdande egenskaper. Då 

patienterna inte kunde ta hand om sig själva och inte hade några andra alternativ 

tvingades de överlåta ansvaret till vårdarna och mista sitt eget inflytande över 

situationen (Togher et al., 2013). Patienternas ansvar över situationen övertogs av 

vårdarna och patienterna upplevde att de var bekväma samtidigt som de kunde 

släppa taget, vara i trygga händer, säkra och inte bli utelämnade samt att de visste att 

någon stannade kvar och tog hand om deras anhöriga (Holmberg et al., 2013; 

Sandström, Nilsson, Juuso & Engström, 2017). Samtidigt var det en lättnad att 

överlåta ansvaret till någon annan, även i de fall då vårdarna uppträdde okunnigt och 

respektlöst eftersom patienterna insåg att de inte hade något annat val än att lita på 

vårdaren. Att vara i någon annans händer innebar även att följa vårdarens 

instruktioner och få bättre förståelse av situationen samtidigt som patienterna 

förstod att deras egen förmåga var begränsad (Holmberg et al., 2013).  

7.2 Patienten som individ påverkas 

7.2.1 Att bli sedd som en person  

Som ett resultat av att bli sedd av vårdaren, kunde patienten gå från att känna sig 

osäker till att delta i beslutsfattandet. När patienten blev sedd upplevdes känslor av 

bekräftelse genom att vårdaren tillät patienten att delta i dialogen samt 

beslutsfattandet och upplevde då känslor av egenmakt (Rantala et al., 2015). 

Patienterna upplevde att vårdarna genom en fysisk, mänsklig och fördomsfri 

närvaro där patienten sågs som en person, gjorde att de kände sig lugna och 

bekväma. När de blev tagna på allvar kände de sig som kompetenta individer som 

var i vårdarens fokus (Rantala et al., 2015). Däremot kände patienterna sig 

obetydliga som personer då vårdarna varken var socialt eller känslomässigt 

närvarande i situationen, vilket skapade en kall och icke-mänsklig närvaro 

(Holmberg et al., 2013). 
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7.2.2 Fysiska och emotionella behov  

Med ett ökat fokus på patienternas fysiska, emotionella och sociala behov kan 

patienternas upplevelser av prehospital akutsjukvård förbättras (Larsson et al., 2018; 

Togher et al., 2013). Kommunikation under resan till sjukhuset vilken syftar till att 

förbättra patienternas fysiska samt emotionella välbefinnande anser patienterna vara 

vård av god kvalitet samt bidrar till den bästa upplevelsen av prehospital 

akutsjukvård (Ahl & Nyström, 2012). Majoriteten av patienterna ansåg att vårdarna 

hade en helhetssyn av patienterna i beaktning. Dessutom beskrev 68 procent av 

patienterna att de hade fått psykologiskt stöd av vårdarna under mötet (Salminen-

Tuomaala et al., 2018). Samtidigt upplevde vissa patienter att vårdarna hade 

ambitionen att lindra den fysiskt upplevda smärtan men att de misslyckades med 

detta (Ivarsson et al, 2018). Patienternas positiva svar angående prehospital 

akutsjukvård hade stor koppling till hur snabbt patienterna fick hjälp med att lindra 

smärta och ångest (Larsson et al., 2018). Patienterna ansåg att det var viktigt att 

vårdarna fick dem att känna sig omhändertagna, då det kunde minska deras oro 

(Togher et al., 2013). För att få en uppfattning om patientens tillstånd både fysiskt 

och emotionellt kan vårdarna genom att ge korrekt behandling och relevant 

information förmedla medkänsla, vilket främjade och lugnade patienten (Ivarsson et 

al., 2018).  

Vid situationer som bedömts som icke akuta fanns ett starkt behov hos patienter av 

att bli tagen på allvar och lyssnad på när de beskrev sina symtom, lidande eller 

övergripande upplevelser av sjukdom. Patienterna behövde bekräftelse när de var 

osäkra eller kände sig sårbara relaterat till deras aktuella hälsotillstånd (Rantala et 

al., 2015).  

7.3 Vikten av god kommunikation 

7.3.1 Vårdarens förmåga att kommunicera med patienten 

För patienterna betydde kommunikation, både verbalt och icke-verbalt, mer än att 

enbart bli behandlad för sin preliminära diagnos vilken kräver transport till sjukhus 

(Ahl & Nyström, 2012). De faktorer som patienterna ansåg vara viktiga för en god 

prehospital upplevelse var både personliga och tekniska färdigheter hos vårdarna 
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men betonade även vikten av god kommunikation i relationen mellan vårdare och 

patient. På vilket sätt patienterna blev tilltalade av vårdarna var lika viktigt som det 

som blev sagt, vilket hjälpte patienterna att känna lättnad och förståelse för vad som 

hände med dem. Genom en noggrann förklaring av vårdsituationen kunde 

patienterna känna sig trygga och bekväma med vårdarna (Togher et al., 2013). Då 

vårdarna anknöt till patienterna på en personlig nivå ansågs de som professionella 

vilket resulterade i ökad patientnöjdhet av den prehospitala akutsjukvården 

(Holmberg et al., 2013).  

En del av patienterna var missnöjda med den information de fick av vårdaren 

(Larsson et al., 2018). Däremot var majoriteten av patienterna i studien gjord av 

Salminen-Tuomaala et al., 2018 överens om att de hade fått relevant information 

gällande bedömning av deras tillstånd. Majoriteten av de patienter som blev 

rekommenderade att stanna hemma var även dem nöjda med den information och 

instruktioner de fick angående hur de skulle agera om situationen senare 

förändrades. Däremot rapporterade några få patienter att de inte hade fått några 

instruktioner alls när de stannade hemma utan ville istället bli transporterade till 

sjukhus (Salminen-Toumaala et al., 2018).  

7.4 Att bli delaktig eller exkluderad som patient  

7.4.1 Att vara delaktig  

Känslor av delaktighet kan göra den prehospitala akutsjukvården till en 

helhetsupplevelse. Vissa patienter rapporterade att de aldrig tidigare hade blivit så 

respekterade, trodda och lyssnade på som i den prehospitala situationen (Ahl & 

Nyström, 2012). Patienterna kände sig omhändertagna när vårdarna visade hänsyn 

till deras situation och var närvarande samt tillgängliga för dem (Sandström et al., 

2017). Genom att bli sedd som en person samt att bli bemött med empati och få sina 

symtom bekräftade ledde till att patienten kunde gå från att känna sig ensam till att 

känna sig delaktig i situationen (Rantala et al., 2015). Patienterna upplevde att de 

var viktiga när de var delaktiga och behandlades med respekt av vårdarna.  

Känslor av delaktighet uppstår även när vårdarna delar sin kunskap om vad som 

kommer att hända härnäst samt ger all information som är relevant för tillfället. 
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Detta upplevs av patienterna som respektfullt och inger förtroende. Kontinuerlig 

kommunikation och kontakt mellan vårdare och patient var avgörande för 

patienternas upplevelser av att vara delaktig i sin egen vård (Togher et al., 2013). 

Känslor av delaktighet bidrog också till att skapa en lugn och kontrollerad 

vårdsituation (Ahl & Nyström, 2012).  

7.4.2 Att bli exkluderad  

Patientens delaktighet innefattar respekt för patientens individuella och unika 

upplevelser men utan detta kan känslor av att bli exkluderad enkelt uppstå (Ahl & 

Nyström, 2012). En del patienter beskrev icke vårdande möten med den 

prehospitala akutsjukvården som något med nästan totalt brist på bekräftelse från 

vårdarna. Detta var tydligt då vårdarna agerade på ett grovt sätt och visade brist på 

intresse vid bedömningen eller då bedömningen var obefintlig och resulterade i att 

patienterna gick från att känna sig ensamma till att känna sig avvisade och inte 

delaktiga i sin vård. Patienterna upplevde känslor av maktlöshet och icke-

bekräftelse då de inte blev lyssnade på eller bjöds in till att delta i diskussioner 

(Rantala et al., 2015).  

 

Vissa patienter valde själva att inte vara delaktiga i beslutfattandet. De ansåg att de 

inte hade tillräckligt med kunskap för att avgöra om de behövde följa med till 

sjukhus eller inte, utan de ansåg att de var vårdarna som hade den medicinska 

kompetensen. När patienterna dock inte tilläts att vara delaktiga i beslutsfattandet 

väcktes skuldkänslor och skam samt hopp om att undvika framtida kontakt med 

prehospital akutsjukvård. Att inte bli tagen på allvar ledde till att patienterna 

upplevde känslor av förolämpning, värdelöshet och utfrysning men även känslor av 

fullständigt beroende, undergivenhet och intrång på autonomin (Rantala et al., 

2015).  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte att belysa patienters upplevelser av prehospital 

akutsjukvård valdes litteraturstudie i enlighet med Kristensson (2014) som design 

för denna studie. I vissa steg har författarna även använt sig av Forsberg och 

Wengströms (2015) tillvägagångssätt för hur en systematisk litteraturstudie ska 

genomföras. För att fånga patienters upplevelser hade även en intervjustudie varit 

lämplig. Med denna studiedesign hade det däremot krävts intervjuer med patienter, 

vilka enligt universitetet kan utsättas för onödigt lidande och kan därför inte 

användas på kandidatnivå. En intervjustudie kunde ha tillfört något nytt samtidigt 

som en litteraturstudie ger ett bredare resultat då information samlats in från fler 

patienter än om en intervjustudie hade gjorts. Författarna ansåg därför att 

litteraturstudie var den metod som var mest lämplig för denna studie. I denna studie 

har artiklar med både kvantitativ och kvalitativ metod inkluderats. Därmed har 

metodtriangulering använts av författarna, vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2015) möjliggör att fenomenet belyses på olika sätt.  

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Författarna valde att använda sig av artiklar publicerade mellan 2009–2019. Initialt 

avsågs att artiklarna skulle vara publicerade de senaste sju åren för att fånga så 

aktuell forskning som möjligt. Denna avgränsning blev dock för begränsad och 

relevanta artiklar kan därför ha uteslutits (Kristensson, 2014). Författarna valde 

därför publikationsår 2009–2019, vilket resulterade i ett bredare sökresultat. Det 

fanns inte så mycket forskning gällande patienters upplevelser av prehospital 

akutsjukvård som författarna hade förväntat sig, men ansåg trots det att det fanns 

tillräckligt för att kunna besvara studiens syfte. Samtliga artiklar valda för denna 

studie är publicerade på engelska. Författarna ansåg sig ha tillräckligt goda 

kunskaper i det engelska språket men har trots det använt sig av ett digitalt lexikon i 

vissa fall för översättning. Detta för att minska risken för eventuella feltolkningar av 

texten även att det inte går att helt utesluta att brister i språket kan ha påverkat 

resultatet. Författarna anser det som en styrka att ett digitalt lexikon har använts men 

det kan samtidigt anses som en svaghet då det kan finnas brister i lexikonets 
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översättning. De artiklar som användes i studiens resultat är peer reviewed, vilket 

författarna anser öka denna studies trovärdighet. Avgränsningen att artiklarna skulle 

vara publicerade i europeiska tidskrifter samt vara genomförda i Europa, ökar 

studiens överförbarhet då sjukvårdssystemen anses likna varandra enligt författarna. 

Enbart studier där informanterna var medvetna personer inkluderades i denna studie 

då författarna intresserade sig för patienternas upplevelse av den prehospitala 

akutsjukvården som de fick under ambulanstransporten. Om informanterna inte 

hade varit vid medvetande hade det varit svårt att ge adekvata svar på hur de 

upplevde vården de fick och i vissa studier som framkom fick anhöriga svara istället 

för patienten själv. Författarna valde därför att enbart inkludera medvetna 

informanter. Studier som undersökte barn, 18 år eller yngre, exkluderades manuellt. 

Anledningen till detta var att enbart vuxnas upplevelser valdes att studeras samt att 

författarna anser att det kan skilja sig i omhändertagandet av vuxna och barn. 

Anledningen till att både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades var för att 

kunna belysa fenomenet ur olika synvinklar.  

8.1.2 Datainsamling 

Inledningsvis utformades en sökstrategi, vilket i enlighet med Kristensson (2014) 

anses som ett tillvägagångssätt för att infånga relevant litteratur som kan besvara 

studiens syfte. Sökstrategier uppdaterades efter handledning av 

universitetsbibliotekarien, vilket kan ses som en styrka då en bibliotekarie är 

införstådd med databasernas strukturer och indexeringssätt (Forsberg & Wengström, 

2015). Sökningarna i de olika databaserna Cinahl och PubMed dokumenterades 

noggrant och redovisades i tabeller, se bilaga 1 och 2. Databaserna valdes då de 

innehåller omvårdnadsforskning och minskar risken att missa relevant forskning för 

studiens syfte, vilket därför kan anses som en styrka. De preliminärt formulerade 

sökorden testades till en början i de båda databaserna med syftet att finna så många 

indexord som möjligt då dessa gör sökningen mer specifik (Kristensson, 2014). För 

att bredda sökningen och kunna använda närliggande begrepp som inte fanns som 

indexerade valde författarna att använda fritextord i kombination med indexord. 

Detta då fritextord genererar i fler artiklar samtidigt som risken finns att irrelevanta 

artiklar fångas upp eftersom sökningens specificitet minskar (Kristensson, 2014). 

Författarna valde att huvudsakligen använda sig av indexord samt ett begränsat antal 
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fritextord. I efterhand visade det sig att två av indexorden, ”outpatients” och 

”ambulatory care”, som användes vid sökningen i PubMed hade översatts felaktigt, 

vilket kan ses som en svaghet med denna studie. Detta innebär att författarna vid 

sökningen gick miste om relevant forskning för denna litteraturstudie. Trots detta 

har tillräckligt många relevanta artiklar funnits för att kunna besvara studiens syfte.  

8.1.3 Urval 

Urvalet av artiklarna genomfördes stegvis både individuellt och gemensamt. 

Författarna använde sig av metodtriangulering, vilket möjliggör att ett fenomen 

belyses ur olika synvinklar och kan därmed bidra till en djupare förståelse. Detta 

anses enligt författarna som en av studiens styrkor då det stärker studiens resultat 

(Forsberg & Wengström, 2015). Trots triangulering är författarna medvetna om att 

relevanta artiklar kan ha valts bort i urvalsprocessen.  

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

En systematisk kvalitetsgranskning utfördes med stöd av Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna 

granskades individuellt och graderades utifrån procent av den totala poängsumman. 

Därefter diskuterades resultatet författarna emellan och enbart artiklar med hög och 

medelhög kvalitet inkluderades i denna studie, vilket bidrar till ökad kvalitet. Detta 

är något som även styrks av Forsberg och Wengström (2015) som menar att artiklar 

med låg kvalitet bör exkluderas från litteraturstudier. Även under 

granskningsprocessen använde sig författarna av triangulering, vilket författarna 

anser i enlighet med Kristensson (2014) ökar studiens tillförlitlighet. Det finns dock 

risk för att kvalitetsgranskningen kan ha påverkats av författarnas subjektivitet och 

ringa erfarenheter av att granska artiklar.  

8.1.5 Analys 

Vald analysmetod för denna litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg och 

Wengströms (2015) tillvägagångssätt för en innehållsanalys för systematiska 

litteraturstudier. Författarna har både enskilt och gemensamt analyserat materialet 

för att minska risken att resultatet påverkas av en enskild individs förförståelse och 

kan därför ses som en av studiens styrkor (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Vidare översattes utsagorna från engelska till svenska för att underlätta arbetet för 

författarna innan de kondenserades. Översättningen kan ha påverkats av bristerna i 

det digitala lexikonets översättning samt hur författarna behärskar det engelska 

språket, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Utsagorna kodades sedan 

gemensamt av författarna för att sedan sorteras in under lämpliga kategorier. Efter 

att lämpliga kategorier utformats, identifierades en röd tråd vilket resulterade i temat 

Vård ur ett helhetsperspektiv. Analysprocessen, i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) kan tydligt följas då delar av tillvägagångssättet visualiseras i 

tabellform (bilaga 5) och kan ses som en styrka med studien.  

8.1.6 Överförbarhet 

Av de artiklar som är inkluderade i denna studie kommer sex av dessa från Sverige, 

en från Finland och en England. Författarna ser det som en fördel att majoriteten av 

artiklarna som inkluderades i studiens resultat kommer från Sverige samt länder där 

sjukvårdssystemen liknar det svenska. Eftersom sex av de åtta studier är 

genomförda i Sverige, anser författarna att det ökar överförbarheten av studiens 

resultat till en svensk kontext. Denna studies resultat skulle även kunna appliceras i 

andra vårdmiljöer där mötet mellan vårdare och patient uppstår oberoende av 

patientens medicinska tillstånd. Däremot är det enligt Kristensson (2014) helt upp 

till läsaren att avgöra huruvida resultatet är överförbart.  

8.1.7 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar som inkluderats i denna studie har fått tillstånd av en etisk 

kommitté och/eller har fört etiska resonemang, vilket Forsberg och Wengström 

(2015) framför som en fördel. Författarna har genom studiens gång redovisat 

processen på ett tydligt sätt, vilket gör det möjligt för läsaren att granska och 

reproducera studiens tillvägagångssätt. Författarna har öppet presenterat allt resultat 

som har kommit fram samt satte sina egna tankar och värderingar åt sidan. 

Författarna har viss erfarenhet av akutsjukvård, både prehospitalt och på sjukhus, då 

kunskaper om arbetssättet inom prehospital akutsjukvård finns. Dock kan det ses 

som en svaghet då det inte går att helt utesluta att författarnas egen förförståelse kan 

ha färgat studiens resultat i viss utsträckning.     
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8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av prehospital 

akutsjukvård. Fyra kategorier framkom; Bemötandets betydelse för patienten, 

Patienten som individ påverkas, Vikten av god kommunikation samt Att bli delaktig 

eller exkluderad som patient vilka sammanfattades under det övergripande temat 

Vård ur ett helhetsperspektiv.  

8.2.1 Bemötandets betydelse för patienten 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att det var viktigt för patienterna att 

uppleva förtroende för vårdaren för att få en god prehospital upplevelse. När 

vårdaren agerade på ett lugnt sätt både verbalt och icke-verbalt samt agerade 

professionellt stärktes patientens förtroende för vårdaren. Detta är något som styrks 

av Norberg-Boysen, Nyström, Christensson, Herlitz och Wireklint-Sundström 

(2017) som även hävdar att förtroende för vårdaren kan skapas genom att patienten 

tillåts dela med sig av sin berättelse. Det framkommer även att då vårdaren 

kombinerade sina relationella färdigheter samt medicinska kunskap upplevde 

patienterna att vårdarna hade agerat på ett professionellt sätt. Även ett vänligt 

bemötande och att bli behandlad av behörig personal visar sig i den här 

litteraturstudiens resultat vara viktigt för patienterna. Detta styrks av Doohan och 

Saveman (2015) som beskriver vikten av ett professionellt, strukturerat agerande då 

det förbättrar patienternas upplevelse av prehospital akutsjukvård samt får dem att 

känna sig omhändertagna. Resultatet i denna litteraturstudie visar även att det var 

betydelsefullt att vårdaren skapade en lugn och trygg vårdmiljö. Norberg-Boysen et 

al. (2017) beskriver att en välkomnande och inbjudande vårdmiljö kan skapa känslor 

av gemenskap även på platser där patienten aldrig tidigare befunnit sig. Att skapa 

förtroende tidigt i vårdkedjan baseras på relationen mellan patient och vårdare samt 

en vårdmiljö som involverar kommunikation med patienten på ett sätt som bekräftar 

mångfald och individualitet (Norberg-Boysen et al., 2017).  

 

Denna litteraturstudies resultat visade även att när patientens behov av prehospital 

akutsjukvård ifrågasattes påverkades patientens tillit och förtroende för vårdaren 

negativt och scenariot förändras snabbt från en vårdande relation till det motsatta. I 

en studie gjord av Ahlenius, Lindström och Vicente (2017) framkommer det att 
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vårdarna hotade en del patienter med att lämna dem hemma samt vägrade att 

transportera patienter. Då det vårdande mötet snabbt kan skifta till det motsatta 

anser författarna av denna studie att genom ett sådant uttalande och agerande från 

vårdarna utsätter de patienterna för vårdlidande, vilket enligt Eriksson (1994) är ett 

onödigt lidande som kan undvikas. Patienterna tvingades att anstränga sig för att 

övertyga vårdarna för att bli transporterade till sjukhus för vidare vård. När 

patientens verkliga känslor och upplevelser inte tas på allvar känner sig patienten 

utelämnad och obekräftad. Ingen bekräftar eller pratar om hens osynliga 

överlevnadsstrategi för att upprätthålla själen och sinnet medan kroppen repareras 

(Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2008). Detta kan även kopplas till Erikssons 

(1994) lidande-teori vilken menar på att utan bekräftelse eller att inte bli tagen på 

allvar kan orsaka ännu mer lidande för patienten.  

 
Patienterna upplevde att de kunde släppa taget och lämna över ansvaret till vårdarna 

när de kände sig trygga och att de visste att någon tog hand om deras anhöriga. I 

denna litteraturstudies resultat framkommer det också att även om vårdarna 

uppträdde okunnigt och respektlöst upplevde patienterna att de inte hade något 

annat val än att överlåta ansvaret och lita på dem. I en situation där livshotet är 

större än patientens vilja om att ha kontroll samt självständighet menar Elmqvist et 

al. (2008) att patienten måste lita på den första de möter. För att bli räddad och få 

den vård som behövs inser patienten att hen tvingas till att ge upp sin integritet och 

att villkorslöst blotta sin kropp för andra, vilket innebär att vara bildligt och 

bokstavligen naken (Elmqvist et al., 2008). Att patienter upplevde att de inte hade 

något annat val än att blotta sig själva för att kunna få hjälp anser författarna tyda på 

brister hos vårdaren som i dessa fall inte förmår att erbjuda vård av hög kvalitet.  

8.2.2 Patienten som individ påverkas 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att när patienten blev sedd av vårdaren 

kunde hen gå från att känna sig osäker till att delta i beslutsfattandet samt att känna 

sig bekräftad. Genom att vårdaren tillät patienten att delta i dialogen samt 

beslutsfattandet upplevde patienten känslan av egenmakt. När patienten blev sedd 

av vårdaren, upplevde denne känslor av att vara lugn och bekväm i situationen. 

Ahlenius et al. (2017) belyser vikten av att ta patientens sjukdom på allvar samt att 
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inte objektifiera patienten, då detta kan leda till att patienten upplever vårdlidande. I 

denna litteraturstudies resultat visar det även att patienterna kände sig som 

obetydliga då vårdarna varken var socialt eller känslomässigt närvarande vilket 

skapade en kall och icke-mänsklig närvaro. Ahlenius et al. (2017) berör vårdlidande 

som orsakats av vårdaren, vilken misslyckades med att skapa en mänsklig och 

omsorgsfull relation med patienten. Då patienten blev bemött med arrogans och inte 

blev betrodd kränktes patientens integritet och värdighet. Onödigt lidande är lidande 

som inte har någon mening och som orsakas av människors illvilja (Eriksson, 1994). 

I vårdsituationer är patienter beroende av vårdaren och det sista de behöver just då 

är att bli sviken av denne som de är tvungna att förlita sig på.  

Patienters upplevelser av prehospital akutsjukvård förbättrades då fokus lades på 

fysiska, emotionella och sociala behov. Det framkommer också av patienterna att 

kommunikation under resan till sjukhus upplevs öka det fysiska samt emotionella 

välbefinnandet och bidrar till vård av god kvalitet. Majoriteten av patienterna ansåg 

att vårdarna antog en helhetssyn av patienten samt att patienterna fick psykologiskt 

stöd under mötet. Att ta del av patientens berättelse är något som även styrks av 

Norberg-Boysen et al. (2017) som beskriver att patienten kunde lita på vårdgivaren 

då patienten gavs möjlighet att beskriva sina problem och behov på sitt eget sätt. 

Ahlenius et al. (2017) styrker detta och belyser med sin studie vikten av att vårdarna 

ska vara öppna och fokusera på hur patienten upplever sin situation. Resultatet av 

denna litteraturstudie visar även att patienterna kände att det var viktigt att de blev 

omhändertagna och fick rätt behandling då det kunde minska deras oro. Detta 

överensstämmer även med Ahlenius et al. (2017) som visar att vårdaren måste ta 

hänsyn till patientens livsvärld för att kunna ge stöd till patienten. Betydelsen av att 

arbeta patientcentrerat går inte att undgå för att kunna erbjuda så bra vård som 

möjligt för varje enskild individ. Författarna anser att genom att arbeta 

patientcentrerat minskar risken för att misslyckas med att ge god vård samt att 

bibehålla en vårdande relation. 

Resultatet av denna litteraturstudie visade även att vissa patienter upplevde att de 

inte fått tillräcklig smärtlindring men betonar att hur snabbt de fick hjälp med att 

lindra smärta och ångest var betydelsefullt för den prehospitala upplevelsen. Det 
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överensstämmer med det som Doohan och Saveman (2015) visar med sin studie – 

att patienterna trots extrem smärta inte blev tillräckligt smärtlindrade.  

8.2.3 Vikten av god kommunikation 

Denna litteraturstudies resultat visade att kommunikation, både verbalt och icke-

verbalt, betydde mer för patienterna än att enbart bli behandlad för sitt medicinska 

tillstånd. Hur patienterna blev tilltalade var lika viktigt som vad som blev sagt. Detta 

överensstämmer även med Togher, O’Cathain, Phung, Turner och Siriwardenas 

(2014) studie som visar att vårdarens verbala och icke-verbala kommunikation var 

betydelsefullt för att patienterna skulle känna sig lugna. Vårdarens lugn var ett icke-

verbalt uttryck för att ha kontroll över situationen, vilket hjälpte till att lindra 

patientens ångest.  

Denna litteraturstudies resultat visade också att genom en noggrann förklaring av 

vårdsituationen kunde patienterna känna sig trygga och bekväma med vårdarna. 

Norberg-Boysen et al. (2017) styrker detta genom att beskriva när informationen 

från vårdaren är förståelig, omfattande, tillgänglig samt tydlig kan förtroende för 

vårdaren främjas. Enligt författarna är förtroende för vårdaren det första steget mot 

att känna trygghet och nöjdhet med vården. Däremot om patienten tilltalas på ett 

respektlöst sätt och negligeras kan dennes värdighet kränkas vilket kan leda till 

vårdlidande (Eriksson, 1994). God kommunikation mellan vårdare och patienter kan 

enligt författarna vara avgörande för hur patienten kommer att uppleva mötet samt 

att informationen som ges till patienten ges på ett förståeligt och respektfullt sätt. 

Det framkommer även i denna litteraturstudies resultat att missnöje med vården ofta 

var relaterat till brist på information samt bristande kommunikation. En del av 

patienterna var missnöjda med den information de fick av vårdaren, vilket 

överensstämmer med Norberg-Boysen et al. (2017) som menar att brist på eller 

otillräcklig information kan skapa rädsla till följd av patientens förlust av kontroll. 

Detta leder ofta till förlust av förtroende för vårdgivaren.  

8.2.4 Att bli delaktig eller exkluderad som patient 

I denna litteraturstudies resultat visade det sig att delaktighet för patienterna hade 

stor betydelse för en helhetsupplevelse av prehospital akutsjukvård. När patienterna 

gjordes delaktiga kände de sig omhändertagna och viktiga. Även Norberg-Boysen et 
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al. (2017) belyser vikten av att patienterna bjuds in till att delta i bedömningar och 

beslut angående sin egen vård, vilket främjar förtroende för vårdaren. Något som 

även framkom var att patienterna kände sig delaktiga då vårdarna kommunicerade 

med patienterna och gav dem relevant information om deras tillstånd och vad som 

kommer att hända vidare. Känslor av att bli exkluderad visade sig enkelt kunna 

uppstå då patienten inte gjordes delaktig i sin vård och inkluderade känslor såsom 

maktlöshet och att inte bli bekräftad samt ett grovt och respektlöst bemötande från 

vårdaren. Enligt författarna visar detta på vikten av att anta en helhetssyn i 

vårdandet. Norberg-Boysen et als. (2017) studie visar på betydelsen av att vara 

delaktig i sin vård, vilket i sin tur leder till positiva upplevelser för patienterna.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att patienterna kände sig avvisade och 

värdelösa när de inte togs på allvar. Ahlenius et al. (2017) visar med sin studie att 

patienter upplevde att de behandlades med nonchalans samt att vårdarna inte var 

hjälpsamma. De belyser också en tydlig skillnad mellan hur patienterna och 

vårdarna upplevde hur allvarligt patientens tillstånd var.  

9 Slutsats 

Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av prehospital 

akutsjukvård, vilket besvarades med hjälp av åtta vetenskapliga artiklar. 

Bemötandet av patienten samt när hänsyn togs till dennes fysiska, emotionella och 

psykiska behov spelade stor roll för hur prehospital akutsjukvård upplevdes av 

patienten. Det visade sig även att lidande kunde uppstå till följd av ett icke vårdande 

möte, där patienten inte blev bekräftad eller inkluderad till att delta i sin egen vård. 

Det är många faktorer som påverkar om patienten upplever mötet som något positivt 

eller inte. Det kan handla om vårdarens kommunikationsfärdigheter; vad som sägs 

eller hur det sägs, om patienten är tillräckligt smärtlindrad, blev ignorerad eller 

inkluderad för att delta samt om patienten blev lyssnad på. Enligt författarna tyder 

detta på att det brister i kunskaper hos vårdaren om hur ett vårdande möte skapas. 

Utgången av detta möte kunde leda till antingen en bra patientupplevelse eller det 

motsatta. Samtidigt visade det sig att vissa patienter upplevde en lättnad genom att 

överlåta ansvaret till vårdaren även om denne inte uppträdde professionellt eller tog 
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del av patientens berättelse. Genom att skapa ett vårdande möte kan onödigt lidande 

för patienten förhindras. Slutligen kan sägas att på vilket sätt vi bemöter patienter 

påverkar dem som individer samt deras upplevelser av mötet med vården. För att 

kunna erbjuda vård av god kvalitet bör patientens berättelse och synpunkter tas i 

beaktning samt att vården utgår från ett helhetsperspektiv.  

9.1 Kliniska implikationer  

Den här litteraturstudiens resultat skulle kunna appliceras i en klinisk kontext med 

syftet att öka kunskap och skapa förståelse hos vårdare om patienters upplevelser av 

den prehospitala akutsjukvården. Resultatet visade hur patienter påverkades negativt 

när de inte togs på allvar eller gjordes delaktiga samt då de inte blev bemötta på ett 

vänligt sätt. Det vårdande mötet förändrades då snabbt till det motsatta. Författarna 

anser därför att denna litteraturstudies resultat skulle kunna vara till nytta för 

vårdarna i mötet med patienten i den prehospitala miljö. Med vetskapen om de 

brister som finns kan det vara till hjälp för att uppmärksamma möjligheten till att 

främja ett vårdande möte. 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Befintlig forskning inom det valda området fokuserar mestadels på sjuksköterskans 

upplevelser samt akutsjukvård på en akutmottagning. Forskning i den prehospitala 

miljön finns, men mestadels ur ett sjuksköterskeperspektiv och således inte i lika 

stor omfattning gällande patienters upplevelser. För att kunna bidra till ett vårdande 

möte måste patientens upplevelse belysas ytterligare. Eftersom denna studies 

resultat visar att det finns brister i bemötandet av patienten i den prehospitala miljön 

möjliggör detta förbättringsarbete inom området. Författarna anser därför att det är 

av stor betydelse att vidare forska på patientupplevelser inom området. Detta för att 

nå en djupare förståelse och därmed minimera risken för att orsaka onödigt lidande 

för patienten. 
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Nilsson, C., Juuso, 
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International Emergency Nursing 
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upplevelser av akutsjukvård i en 

helikopter. 
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13 patienter som har varit med om ett trauma 
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spelades in och transkriberades. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visar att patienterna upplever 

helikoptertransport som det bästa sättet att komma till 
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patienterna ska kunna lita på vårdgivaren. 

Hög 

4 Salminen-

Tuomaala, M., 
Mikkola, R., 

Paavilainen, E., & 

Leikkola, P. 

(2018). 

 
Finland 

Emergency patients´ and family 

members´experiences of encountering 
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Scandinavian Journal of Caring 
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Att beskriva patienters och 
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av möten med akutvårdspersonal 

och patientvård i situationer utan 

vidaretransport. 

Kvantitativ ansats. Tvärsnittsstudie med 

deskriptiv design. Ett frågeformulär för 
anhöriga och ett för patienter. Data från 97 

patienter och 72 familjemedlemmar 

analyserades med SPSS. 
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stöd och hur mycket tid som gavs till patienten. 

 

Hög 
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5  Togher, F-J., 

Davy, Z., & 

Siriwardena, A-N. 

(2013) 
 

Storbritannien 

Patients´ and ambulance service 

clinicans´experiences of prehospital 

care for acute myocardial infarction and 

stroke: a qualitative study. 
 

Emergency Medicine Journal 

 

Att undersöka patienters 

erfarenheter som fått 

ambulansvård för hjärtinfarkt 

eller stroke samt vårdpersonal 
som behandlade patienter med 

dessa tillstånd i prehospital miljö. 

 

Kvalitativ ansats. Ändamålsenligt urval, där 

22 patienter som fått ambulansvård för 

misstänkt stroke eller hjärtinfarkt senaste 12 

månaderna intervjuades.  

Medicinskteknisk kunskap och bemötandet bidrog 

tillsammans till att patienterna upplevde 

ambulanspersonalen som professionell. Patienternas 

upplevelser förbättrades när de fysiska, emotionella och 
sociala behoven tillgodosågs. 

 

Medel 

6 Ivarsson, B., 

Hommel, A., 

Sandberg, M., 

Sjöstrand, D., & 

Johansson, A. 
(2018). 

 

Sverige 

The experiences of pre- and inhospital 

care in patients with hip fractures: A 

study based on Critical incidents. 

 

International Journal of Orthopaedic & 
Trauma Nursing 

 

Att belysa patienters erfarenheter 

av prehospital vård samt på 

sjukhus hos patienter med 

höftfrakturer. 

 
 

Kvalitativ studie med induktiv ansats, där 14 

vuxna patienter som talade svenska 

intervjuades. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Resultatet visar att patienters upplevelser av prehospital 

vård förbättrades då bemötandet upplevdes som 

professionellt. Resultatet visade även att smärta har 

betydelse för patienters upplevelser av välbefinnande. 

Medel 

7  Rantala, A., 

Ekwall, A., & 

Forsberg, A. 

(2016). 

 
Sverige 

 

The meaning of being triaged to non-

emergency ambulance care as 

experienced by patients 

 

International Emergency Nursing 
 

Att undersöka den subjektiva 

betydelsen av icke-akut 

ambulansvård bland patienter som 

triagerades till lägre vårdnivåer. 

Kvalitativ studie med hermeneutisk, 

fenomenologisk design. Tolv vuxna, 

svenskspråkiga och adekvata patienter 

intervjuades. Intervjuerna ägde rum två till 

fyra veckor efter patienterna fått 
ambulansvård.  

 

Patienterna beskrev ett stort behov av att bli tagna på 

allvar och lyssnade på, men även att de är involverade 

och delaktiga i sin egen vård. 

Medel 

8 Holmberg, M., 

Forslund, K., 
Wahlberg, A-C., 

& Fagerberg, I. 

(2013). 

 
Sverige 

 

To surrender in dependence of another: 

the relationship with the ambulance 
clinicans as experienced by patients 

 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 
 

Att belysa betydelsen av 

relationen med 
ambulanspersonalen som upplevd 

av patienter. 

Kvalitativ design med hermeneutisk, 

fenomenologisk metod. Tjugo vuxna 
patienter som fått ambulansvård och kunde 

ge sitt samtycke intervjuades två veckor 

efteråt.  

Resultatet visade att ambulanspersonalens professionella 

bemötande skapade trygghet hos patienterna. När 
personalen visade omtänksamhet och närvaro, skapades 

en varm atmosfär. 

Medel 
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Bilaga 5 
Utdrag ur analysprocessen  

Art. Nr Utsagor Översättning Kondensering Kod Kategori Tema 

5 A safe attitude and calmness in a 

stressful and intense situation 

inspire confidence and respect in 

the caregivers. 

En säker attityd och lugn i en 

stressande och intensiv situation 

inspirerar tillit och respekt hos 

ambulanssjuksköterskorna. 

Patienter upplever 

förtroende och respekt 

när 

ambulanssjuksköterskorna 

har en säker attityd och 

lugn. 

 

Förtroende för 

vårdaren 

Bemötandets betydelse för patienten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vård ur ett 

helhetsperspektiv 

1 Accordingly, an increased focus on 

physical, emotional and social 

needs might contribute to greater 

patient satisfaction. 

Följaktligen kan ett ökat fokus 

på fysiska, emotionella och 

sociala behov bidra till ökad 

patientnöjdhet.  

Fokus på patientens 

fysiska, emotionella och 

sociala behov kan öka 

patientnöjdheten. 

 

Fysiska och 

emotionella behov 

Patienten som individ påverkas 

2 The caregivers communicate, orally 

and/or non-verbally, that the 

patient means more to them than 

merely a preliminary diagnosis in 

need of transportation to the 

hospital. 

Ambulanssjuksköterskorna 

kommunicerar verbalt eller 

icke-verbalt, vilket betyder mer 

för patienten än en preliminär 

diagnos som kräver transport 

till sjukhus.  

Verbal och icke-verbal 

kommunikation betyder 

mer för patienten än att 

bli behandlad för enbart 

sitt tillstånd.  

Vårdarens 

förmåga att 

kommunicera med 

patienten 

Vikten av god kommunikation 

2 Feelings of participation also do 

occur when the caregivers share 

their knowledge of what going to 

happen next and give all 

information that is relevant at that 

moment.  

Känslor av delaktighet 

förekommer också när vårdarna 

delar deras kunskap om vad 

som kommer att hända härnäst 

och ger all information som är 

relevant för tillfället. 

 

När patienten får relevant 

information om vad som 

händer uppstår känslor av 

delaktighet. 

Att vara delaktig Att bli delaktig eller exkluderad som 

patient 
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