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Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors bedömningssituationer inom prehospital vård. 

Metod: I studien medverkar fyra män och fyra kvinnor med olika lång arbetslivserfarenhet 

inom prehospital vård. Alla arbetar i en region i mellan Sverige. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehålls analys. 

Resultat: Resultatet visar att bedöma sker utifrån tecken och symtom (vad sjuksköterskan ser, 

vad sjuksköterskan lyssnar till, vad erfarenheten säger, vad beslutstödet anger) och genom att 

skapa en god relation (förklara och informera, lugn skapar trygghet, delaktighet och 

samförstånd). 

Sammanfattning: Sjuksköterskan som är arbetsverksam inom ambulanssjukvården har så 

ofta som det är möjligt ett öppet sinne för att kunna göra rätt bedömning och beslut. 

Sjuksköterskan söker stöd från riktlinjer, och ibland även hos läkare. Men mest av allt söker 

de stöd från sin arbetslivserfarenhet. 
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Aim: The aim of this study was to enlighten nurses assessment situations in prehospital care. 

Method: Four men and four women participated in the study, all with a various length of 

experience from prehospital emergency care. All the interviewed participants are working in a 

region in the middle of Sweden. Interview data was analyzed with content analysis. 

Result: The results show that the assessments are based on signs and symptoms (what the 

nurse sees, what the nurse listens to, what experience tells, what decision support sets) and by 

creating a good relationship (explain and inform, calm creates confidence, participation and 

consensus) 

Summary: The nurse in the prehospital field performs assessments independently and uses an 

open mind to make correct assessments and decisions. They use their lived experiences to 

evaluate and to improve their ability to perform assessments. The nurse seeks support from 

guidelines, sometimes even physicians but most importantly they seek support from their 

lived experiences. They also try to improve the assessment capability of patients as often as 

possible. 
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INLEDNING 

Prehospital vård definieras av Socialstyrelsen som den hälso- och sjukvård vilken innefattar 

omedelbara medicinska åtgärder utanför sjukhus (SOSFS 2009:10). Ambulanssjukvården har 

ansvar att bedriva prehospital vård, den första länken i den viktiga vårdkedjan. Det första 

steget i en för många patienter lång kedja är av stor vikt. Där bildas ett förtroende en 

ömsesidig respekt och det kan även påverka synen på sjukvården för just den patienten. 

Sjuksköterskan i ambulans bör kunna möta och tillgodose patientens krav på god och säker 

vård. För att nå upp till dessa mål behöver sjuksköterskan få samverkansmedel som knyter 

samman olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Ett sådant exempel var projektet Vård-på-

plats inom ambulanssjukvården vid Skaraborgs Sjukhus där avsikten var att så tidigt som 

möjligt i vårdkedjan vägleda patienter till rätt vårdnivå. Hänvisning av patienter till annan 

vårdnivå är ett komplext beslut, förfarandet kring denna vägledning har numera permanentats 

och är en del av behandlingsriktlinjerna. Valet av ämne för denna studie baseras för oss som 

blivande sjuksköterskor på eget intresse samt på egna erfarenheter inom akutsjukvård. 
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BAKGRUND  

Ambulanssjukvård och Prehospital sjukvård 

Ambulanssjukvård definieras av Socialstyrelsen (2001) som ”hälso- och sjukvård vilken 

omfattar undersökning, vård och behandling av patient på hämtplats och/eller i ambulans” 

(a.a. s.8). Termen prehospital härstammar från latinets prae-före och hospitalo- gästhem eller 

hotell (Lindskog, 2004). Lundh och Malmquist (2001) beskriver termen prehospital behandling 

som behandling given före, eller under transport till sjukhus. Transporter mellan olika sjukhus 

eller andra vårdenheter ses också per definition som prehospitala, även om patienten är 

inskriven i slutenvården (Ambulansverksamheten Skaraborgs sjukhus, 2007). 

 

Mötet mellan sjuksköterska och patient inom den prehospitala vården inleds då patienten 

kallar på hjälp via SOS alarm. Suserud (2005) menar att omvårdnaden prehospitalt börjar 

geografiskt där patienten råkat ut för en olycka, i sitt eget hem eller under transport till 

sjukhus. Det nuvarande ekonomiska läget med centralisering av akutsjukhus har förändrat 

sjukvårdens arbetssätt prehospitalt (Suserud, 2005). Från att ha varit en transportorganisation 

har ambulanssjukvården i Sverige utvecklats till att numera innefatta en mer avancerad 

sjukvård, läkemedelsadministration, bedömningar och prioriteringar (Suserud 2005). 

Tillgängligheten till öppna vårdinrättningar på jourtid har begränsats. Detta leder till att 

patienter under vissa tider på dygnet måste färdas åtskilliga mil för att komma till sjukhus, 

och i vissa fall på fel vårdnivå. Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2007) framhåller att 

ambulansen i vissa fall transporterar patienten rent slentrianmässigt till den närmaste 

akutmottagningen, något som kan leda till överfulla akutmottagningar och ökad väntetid för 

akut sjuka patienter. 

 

Suserud (2005) anger att kraven inom den prehospitala sjukvården har ökat, vilket har 

resulterat i att alla ambulanser har bemannats med sjuksköterskor istället för 

ambulanssjukvårdare. Kompetenskraven för anställning har ökat, från en sjuveckorskurs till 

specialistsjuksköterskeexamen. Socialstyrelsen (SOSFS 2009:10) anger att det skall finnas 

minst en sjuksköterska i varje ambulans. Det har medfört att personalen i ambulanserna kan 

erbjuda en mer avancerad vård på plats och under transporten till sjukhus. Verksamheten har 

utvecklats vad gäller införandet av mer avancerad medicinteknisk utrustning och även de 

läkemedel som sjuksköterskorna förfogar över har utökats. Fördelarna med att det finns en 

sjuksköterska i varje ambulans är att det nu finns någon som kan bedöma patientens tillstånd 

och vara medicinskt ansvarig. En erfaren sjuksköterska i ambulanssjukvård kan hantera akut 

sjuka eller skadade patienter i olika åldrar med varierande åkommor (Suserud, 2005). 

Bedömningen av patienten bör bygga på att sjuksköterskan samlar data om patienten och 

försöker se och lyssna på det som sägs snarare än att han eller hon baserar bedömningar på 

siffror och symtom. Sjuksköterskan skall ha kunskap om vad som är normalt och onormalt 

samt om vilka konsekvenser som avvikelser i vitalparametrar såsom hög puls, ökad 

andningsfrekvens eller låg saturation kan tänkas få (Wireklint Sundström, 2005). 
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Ambulanspersonalen själva upplever att de arbetar i unika miljöer som kräver flexibilitet, 

kreativitet och ett ödmjukt tillvägagångssätt, vilket gör den prehospitala omvårdnaden till en 

viktig del i vårdkedjan (Ahl, Hjälte, Johansson, Wireklint Sundström, Jonsson och Suserud, 

2005). Vidare utrycker ambulanspersonalen att de utvecklas genom att delge varandra olika 

erfarenheter. Utvecklingen går mot att ambulanspersonal i allt större utsträckning kommer att 

vägleda patienter att välja mellan olika vårdnivåer och behandlingsalternativ. Detta kan 

emellertid medföra att patienter kan uppleva att de vägrats vård på den nivå själva önskar. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan motiverar och stödjer patienten så en sådan situation inte 

uppstår (Ahl m.fl., 2005). Sjuksköterskan bör i dialog med patient och närstående ge ett stöd 

och en vägledning som strävar mot en optimal delaktighet i vård och omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Projekt-vård på plats  

Projektet vård på plats påbörjades den 1 april 2007. Ambulanssjukvården, akutmottagningen, 

röntgenkliniken samt representanter från kommun och primärvård inom Skaraborgs sjukhus 

har samarbetat för att kunna erbjuda patienten vård på rätt vårdnivå. Det slutgiltiga målet var 

att minska överdriven väntetid på sjukhuset som i sig leder till vårdlidande. Vård på plats-

projektet hade för avsikt att erbjuda en bedömning och kategorisering beroende på hur akut 

behovet av en läkarbedömning är. Detta ställde höga krav på sjuksköterskans kompetens och 

tidigare erfarenhet, inte bara på hans eller hennes uppgift att bedöma utan även på uppgiften 

att förklara för patienten och motivera verksamhetens styrning till rätt vårdnivå. En av de 

viktigaste delarna av projektet var att patienten och anhöriga var delaktiga i beslutet att 

avvakta i hemmet. Sjuksköterskan behöver ansvara för att en uppföljning av patientens 

tillstånd sker på annan vårdnivå, exempelvis inom primärvården. I de fall patienter eller 

anhöriga anser att denna uppföljning inte är nödvändig behöver jourhavande läkare på 

sjukhuset kontaktas för konsultation. I normalfallet skall alla patienter som larmat ambulans 

följa med till sjukhus. Om patienten inte har behov av ambulanstransport till sjukhus kan 

vården tillgodoses på plats, exempelvis genom att diabetespatienter får hjälp med att höja sitt 

blodsocker eller astmatiker kan erbjudas inhalationsbehandling (Ambulansverksamheten 

Skaraborgs sjukhus, 2007). 

 

Vid bedömning av patienters symtom användes en strukturerad mall. Sjuksköterskan som 

ansvarade för bedömningen kontrollerade patientens blodtryck, andningsfrekvens, puls, 

saturation, temperatur samt smärta. I de fall det förelåg misstanke om coronartsyndrom togs 

även elektrokardiografi (EKG) och därefter journalfördes samtliga åtgärder enligt gällande 

direktiv. När undersökningen var klar försågs varje patient med en färg som motsvarar den 

maximala väntetiden för patienten. De mest akuta patienterna som behöver vård omgående får 

röd färg. Orange färg får patienter som enligt mallen anses behöva läkarundersökning inom 

10 minuter. Gul färg innebär att patienterna bör träffa en läkare inom 60 minuter. Grön färg 

innebär att patienten kan vänta upptill två timmar. I de fall sjuksköterskan intervjuar patienten 

och får genomgående nekande svar på misstankar om olika symtom, får denne en blå färg. 

Den blå färgen torde antyda att ambulanssjukvård eller undersökning på akutmottagning inte 

är nödvändigt. Därmed bör alltså en annan vårdnivå övervägas (Ambulansverksamheten 



 

4 

 

Skaraborgs sjukhus, 2007). Efter utvärdering av projektet har ledningen för 

ambulanssjukvården i Skaraborgs sjukhus skapat permanenta riktlinjer för detta förfarande. 

Det innebär att ambulansbesättningar runt om i hela länet har möjlighet att använda sig av 

dessa riktlinjer så att patienten uppfyller olika kriterier. Det viktigaste är att, som nämnts ovan 

att beslutet grundats på frivillighet från patientens sida. Med andra ord blir det bara aktuellt att 

lämna någon i hemmet för egenvård om den enskilde och dess anhöriga verkligen vill detta 

(Ambulansverksamheten Skaraborgs sjukhus, 2007). 

Sjuksköterskors bedömningar 

I en studie av Hjälte, Suserud, Herlitz och Karlberg (2007) framkommer att en tredjedel av de 

patienter som transporteras till sjukvårdsinrättningar inte haft något uppenbart behov av 

akutsjukvårdsresurs. Ambulanssjuksköterskorna upplever att inga medicinska hinder 

föreligger mot att samma patienter kommit in till sjukhuset med hjälp av egen bil eller taxi 

(Hjälte m.fl., 2007). En studie av Schaefer, Rea, Plorde, Peiguss, Goldberg och Murray (2002) 

visar att efter att ha infört riktlinjer som kan presentera alternativa vårdvägar för patienter, 

sker en minskning på 15% i vården av icke-akuta patienter på akutmottagningen. Det 

framkommer även att patienterna har blivit korrekt behandlade även utanför 

akutmottagningen.  

 

Bruce, Dahlberg och Suserud (2003a) har studerat sjuksköterskors erfarenheter av 

bedömningar av patienter prehospitalt. Där framkommer att sjuksköterskorna upplever att 

deras egen förmåga att vara förberedda på det oförutsägbara är av största vikt. 

Sjuksköterskorna betonar även att kreativitet är viktigt att använda sig av i mötet med 

patienter, för att på ett effektivt, snabbt och korrekt sätt bestämma sig för vilka åtgärder som 

skall vidtas (Bruce m.fl., 2003a). Sjuksköterskan i ambulans behöver konstruktivt reflektera 

över olika vårdsituationer i förväg (Wireklint Sundström, 2005). Wireklint Sundström (2005) 

menar att sjuksköterskan på så sätt har en större handlingskraft i akuta situationer och 

följaktligen är beredd på ett bredare spektrum av händelser. Sjuksköterskan inleder med att 

prata med patienten för att sedan inspektera patientens allmäntillstånd. Därefter vidare 

undersöka hudkostymen, känna på kroppen och lyssna på lungor, samt i möjligaste mån 

auskultera hjärta och mag- tarmkanal med hjälp av stetoskop. Vid bedömningar inom 

prehospital vård använder många landsting i Sverige standardiserade bedömningsstrukturer 

(Wireklint Sundström, 2005). Strukturen baseras på medicinsk kunskap och bör anses som en 

vägledning för sjuksköterskan i hans eller hennes bedömning och val av behandlingsmetod. 

Bedömningsunderlagets förevisade åtgärder är i många fall inriktade på livräddande insatser, i 

andra fall inriktas de förevisade behandlingsåtgärderna mot att minska väntetiderna på 

akutmottagningen. Modellerna innehåller detaljerade bedömnings- och åtgärdsriktlinjer och 

anger vad sjuksköterskan i ambulans har behörighet att utföra (Wireklint Sundström, 2005). 

Den bedömningsstruktur som används inom ambulanssjukvården Skaraborg är Medical 

Emergency Triage and Treatment System (METTS) (Ambulansverksamheten Skaraborgs 

sjukhus, 2007). 
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Mötet mellan patienten och sjuksköterskan 

Inom ambulanssjukvården är mötet mellan patient och sjuksköterska oftast relativt kort. Det 

får den omedelbara konsekvensen att en förtroendeingivande relation behöver skapas relativt 

snabbt, en relation som dessutom uppkommer ur en i många fall akut situation (Wireklint 

Sundström, 2005). För att sjuksköterskan skall kunna etablera en god kontakt med patienten 

behövs en mellanmänsklig relation (Travelbee, 2006). För att kunna visa öppenhet för 

personen behöver sjuksköterskan göra sig fri från föreställningar och förutfattade meningar, 

oavsett vem patienten är. Öppenhet behövs för att etablera kontakt vilket är avgörande för att 

patienten skall känna att det finns ett intresse för endast den enskilde individen. Empatisk 

förståelse kan ge sjuksköterskan en inblick i och förklaring av patientens situation och 

beteende. Avsikten med empatisk förståelse är att förstå patienten. Dock finns det svårigheter 

för sjuksköterskan eftersom de två inte delar några erfarenheter. Empati är en förmåga som 

ständigt växer i mötet med andra människor och som successivt byggs upp och måste erfaras. 

Genom empati kan sjuksköterskan med tiden utveckla sympati vilket är en förmåga som är 

avsedd för patienten med intention att hjälpa och lindra lidande. Sjuksköterskans handlande 

och sätt att uttrycka sig samt hans eller hennes förhållningssätt förmedlar sympati. Därför är 

kommunikationen en viktig del när sjuksköterskan skall bygga en mellanmänsklig kontakt. 

Genom att skapa en ömsesidig förståelse kan sjuksköterskan hjälpa patienten att bemästra sin 

situation i allvarliga skeden. Travelbee (2006) menar att kommunikationen kan vara av både 

verbal och icke-verbal natur. Verbal kommunikation utgörs av, både skriftliga och muntliga 

utsagor. Den icke-verbala kommunikationen bygger på gester, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. I samtalet föregås alltid verbal kommunikation med icke verbal kommunikation. 

För patienten kan en förvirring skapas när kroppen säger en sak och orden berättar något 

annat (Travelbee, 2006).  

 

Eide och Eide (1997) framhåller att en symmetrisk relation bygger på ömsesidig respekt, 

kontroll, makt och auktoritet. Denna typ av relation kan uppstå mellan exempelvis vänner 

eller kollegor. Asymmetri beskrivs som motsatsen, när en part i relationen är överordnad med 

mer makt och kontroll. I relationen mellan sjuksköterskan och patienten finns denna 

asymmetri, eftersom patienter är i beroendeställning då de behöver och mottar hjälp från 

sjuksköterskan (Eide & Eide, 1997). Larsson (2008) refererar till Söderbäck (1999) som 

menar att sjukhusmiljöer skapar asymmetriska relationer mellan professionella och lekmän. 

De rådande förhållandena mellan exempelvis patient och sjuksköterska skapar en plattform 

där de professionella anses vara på hemmaplan, vilket delvis har att göra med deras 

yrkesmässiga kunnande men även den geografiska platsen på sjukhuset (Wireklint Sundström, 

2005). Korta möten äger ofta rum mellan sjuksköterska och patient. Då är det betydelsefullt 

att sjuksköterskan skapar en god relation och vågar visa närhet. Med ett bemötande som 

genomsyras av en trygg attityd, skapas ett lugn och patienten upplever förtroende för 

sjuksköterskan. 

 

Patienter har i en studie av Wireklint Sundström (2005) angett att ett trevligt och lugnt 

bemötande från ambulanspersonalen gör patienten hoppfull om en lyckad vårderfarenhet. Det 

är även betydelsefullt att lugna ner tempot och ge patienten tid att reflektera över sin situation. 
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Wireklint Sundström (2005) menar att en förutsättning för ett lyckat möte mellan patient och 

sjuksköterska är att patienten vill samverka och dela med sig av sina upplevelser. En korrekt 

bedömning blir omöjlig om denna fusion inte äger rum. Sjuksköterskans förhållningssätt 

behöver vara av öppen karaktär gentemot varje patient. När ovan nämnda förutsättningar är 

uppfyllda ges bättre utgångspunkt för patientens vård och behandling (Wireklint Sundström, 

2005). 

Patientdelaktighet 

I en studie av Sahlsten (2007) presenteras en teoretisk struktur för patientdelaktighet där 

begreppet ömsesidighet i förhandling framträtt som förklaring till vad som sker i mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Detta innebär en dynamisk interaktionsprocess mellan jämbördiga 

samarbetspartners. Ömsesidighet i förhandling kännetecknas av fyra inbördes relaterade 

dimensioner. 1) Interpersonellt samspel, som innefattas av kommunikation och samspel 

mellan sjuksköterska och patient. Härigenom skapas kontakt och dialog, båda förstår 

varandra. En förutsättning för detta är att sjuksköterskan visar sitt känslomässiga engagemang 

och att han/hon bryr sig om patientens tankar och känslor. 2) Terapeutiskt förhållningssätt, 

detta visar sig i sjuksköterskans attityder. Sjuksköterskan reflekterar över sitt eget handlande 

och det egna förhållningssätt påverkar patientmötet. Genom att sjuksköterskan är ärlig, äkta, 

öppen och förtroendeingivande skapas tillit och på så sätt främjas den terapeutiska relationen. 

3) Resursfokusering, innebär en kontinuerlig fokusering på patientens egenvårdsresurser i 

förhållande till aktuella behov. 4) Påverkansmöjligheter, handlar om sjuksköterskans 

interaktion för att ge patienten möjligheter att påverka och medverka i delat ansvarstagande 

(Sahlsten, 2007). 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) anges att 

sjuksköterskan ska ge stöd och vägledning i dialog med patienten och närstående för att 

delaktighet i vård och behandling ska fungera så bra som möjligt. Sjuksköterskan ska även 

kunna förmedla kontakt med rätt instans. Dessutom ska sjuksköterskan ha god kunskap och 

värna om patientens rättigheter och möjligheter, samt kunna konsultera och samverka med 

andra nivåer än den egna i vårdkedjan. En studie har gjorts av Carlsson och Gyllsdorf (2010) 

som syftar till att undersöka patienternas syn på delaktighet i akutsjukvård samt hur 

sjuksköterskorna gör för att stimulera till delaktighet. I studien klargörs att den största faktorn 

som leder till bra eller dålig delaktighet är en känsla av kontroll. Patienterna betonar 

svårigheter med delaktighet då kommunikationen mellan sjuksköterska och patient brister. I 

de fall patienterna anger bristfällig delaktighet anges ofta bristande relationer, brist på respekt 

samt brist på information som inblandade faktorer (Carlsson och Gyllsdorf, 2010). 

Egenvård  

Orems teori om egenvård (2001) har sin utgångspunkt i att människan besitter en inre kraft 

och motivation att genomföra åtgärder som tryggar hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbalans 

innefattar egenvård, egenvårdsbrister och omvårdnadssystem. För att känna till 

egenvårdskapaciteten behöver sjuksköterskan ta ställning till flera faktorer, såsom personens 
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ålder, hälsotillstånd, kunskapsnivå, livserfarenhet och kultur. Kapaciteten kopplas samman 

med egenvårdsbegränsningar som utgör hinder för individen att utföra egenvård. Faktorer 

som påverkar är begränsad kunskap, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut samt 

förmågan att utföra åtgärder som skall leda till resultat. Orem (2001) menar att det är 

betydelsefullt att sjuksköterskan känner till ovanstående faktorer gällande egenvårdsbrister 

och egenvårdsbegränsningar. En sådan kännedom behövs för att kunna välja en 

omvårdnadsåtgärd som ska hjälpa individen att själv utföra sina egenvårdskrav på ett 

tillfredställande sätt (Orem, 2001). Inom verksamhetsramarna för ambulanssjukvården 

beskrivs att sjuksköterskan på ett respektfullt och individanpassat sätt vägleder patienten 

genom olika beslut (Ambulansverksamheten Skaraborgs sjukhus, 2007). Detta gäller både 

olika behandlingsalternativ som kan beaktas vid en viss åkomma, men kanske främst då det 

gäller att sjuksköterskan hjälper patienten välja den vårdnivå som är mest adekvat för dennes 

rådande situation. I samråd med patienten tar sjuksköterskan beslut huruvida patientens 

tillstånd klarar av respektive frambringar behov av sjukhusvård (Wireklint Sundström, 2005). 

Behandlingsriktlinjerna för ambulanssjukvården anger en rad olika skäl som styrker 

sjuksköterskans argument i de fall råd om egenvård anses vara den mest adekvata åtgärden. 

Sådana fall rör sig oftast om receptfri läkemedelsadministrering, såromläggning eller hjälp vid 

urinstämma. Vid egenvård är kommunikation och samförstånd grundpelare, genom att 

sjuksköterskan på ett pedagogiskt och informativt sätt förklarar för patienten om dennes 

vårdval och konsekvenser så har en grund lagt till en lyckad egenvårdssituation 

(Ambulansverksamheten Skaraborgs sjukhus, 2007) 

 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande samt återställa hälsa är de fyra 

grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (SFS, 2002). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska 

sjuksköterskan planera vården så att den uppfyller kraven på en god vård. Vården skall vara 

av god kvalitet, tillgodose patientens trygghetsbehov samt vara lättillgänglig. Vården ska även 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Patienterna som söker hälso- 

och sjukvård har rätt till att snarast ges en bedömning till sitt hälsotillstånd. Hälso- och 

sjukvårdslagen anger också att de patienter som har mest behov skall ges företräde (SFS 

1982:763). Kompetensbeskrivningen anger också att sjuksköterskan på ett bra sätt bör kunna 

tillgodose patientens krav på optimal delaktighet i vård och omvårdnad, det åligger även 

sjuksköterskan att tillvarata det friska hos patienten och genom detta även verka för att 

tillgodose patienten krav för stöd i sin egenvård (Socialstyrelsen, 2005).  
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PROBLEMFORMULERING 

Prehospital vård är den första länken i den viktiga vårdkedjan. Ambulanssjukvården kan 

erbjuda omvårdnad, bedömning och behandling i hemmet och vid behov transport till 

närliggande sjukvårdsinrättning. Ambulanssjukvården har genomfört omfattande förändringar 

med syfte att höja kompetensen i ambulansernas besättningar. Förändringarna har lett till att 

de generella delegeringarna försvann och kompetenskravet för anställning höjdes till 

sjuksköterskelegitimation som lägst. Centralt för sjuksköterskan är att möta patienter och 

anhöriga, ge ett gott stöd i utsatta situationer samt att föra deras talan. Vidare bör 

sjuksköterskan ha kompetens att göra en korrekt bedömning och behandling av olika 

sjukdomstillstånd. Som grund för sjuksköterskans bedömning finns möjligheten att använda 

beslutsstöd. Därför är det intressant att studera sjuksköterskans erfarenheter av bedömningar 

samt användandet av beslutsstöd. 

 

Frågeställningar 

 Hur sker bedömningen av patienter inom prehospital sjukvård? 

 Används beslutsstöd i bedömningar? 

 Kan möjligheten till egenvård ersätta behovet av transport till sjukvårdsinrättning? 

 Hur görs patienten delaktig? 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors bedömningssituationer inom prehospital 

sjukvård. 
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METOD 

En kvalitativ metod har valts för att beskriva erfarenheter och upplevelser. Kvalitativ metod är 

lämplig för att förstå personers levda värld (Kvale & Brinkmann, 2009). Den 

datainsamlingsmetod som valts är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. En kvalitativ 

intervju har syftet att förstå den levda livsvärlden ur intervjupersonernas egna perspektiv. 

Semistrukturerade intervjuer har som mål att få intervjupersonerna att beskriva sina egna 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Urval 

Inklusionskriterier är verksamma sjuksköterskor med minst två års yrkeserfarenhet från 

prehospital sjukvård. Inkluderade sjuksköterskor var i tjänst under veckorna 45-46 då 

intervjuerna genomfördes. Medverkan i studien bygger på frivillighet. En strävan är att få 

hälften kvinnor och hälften män för att få en bra könsfördelning. I studien deltog fyra kvinnor 

och fyra män med en ålder mellan 35 till 41 år. Intervjupersonerna hade arbetat som 

sjuksköterskor inom prehospital vård mellan 4.5 år till 18 år och arbetade på tre olika 

ambulansstationer inom Skaraborgs sjukhus.  

Datainsamling  

Den första kontakten var ett möte med verksamhetschefen för att få godkännande att 

genomföra studien inom ambulanssjukvården. Efter att vi fått tillstånd från verksamhetschef 

(bilaga I) kontaktades informanterna. Informationsbrev (bilaga II) lämnades ut på tre olika 

ambulansstationer i Skaraborg. De sjuksköterskor som var intresserade att delta i studien 

valdes utifrån att de var i tjänst under den aktuella tidsperioden då intervjuerna genomfördes 

(v.45-v.46) ytterligare inklutionskriterier var yrkesverksamhet inom prehospital sjukvård i 

minst två år. När svar inkommit kontaktas sjuksköterskorna via telefon för att fastställa ett 

datum samt plats för intervjun. En provintervju genomfördes med en av de tillfrågade 

informanterna då avsikten var att se om intervjuguiden (bilaga III) svarade upp mot uppsatt 

syfte och frågeställningar. Vi fann att frågeguiden var formulerad väl, dock behövdes 

ytterligare följdfrågor för att sjuksköterskornas erfarenheter skulle framgå tydligare. 

Provintervjun påvisade vår förförståelse i ämnet vilket medförde att vi bearbetade 

intervjutekniken genom att ställa följdfrågor som inte styrde informantens svar. Följdfrågorna 

som Polit och Beck (2008) beskriver som ”probes” har för avsikt att få så utförliga svar som 

möjligt. Exempel på det var, hur kändes det eller vad såg du? Frågorna var av öppen karaktär 

vilket innebär att de startas med en öppen huvudfråga som följs av följdfrågor (bilaga IV). 

Intervjuerna genomfördes på en ostörd plats som valdes av deltagarna. Intervjupersonerna 

uppmanades att med egna ord beskriva sina erfarenheter av bedömningar i prehospital 

sjukvård. De uppmanades berätta om två patientfall, det ena där de ansåg att 

bedömningssituationen varit lyckad och det andra skulle illustrera en mindre lyckad 

bedömningssituation. De uppmanades välja två lyckade patientfall eller två mindre lyckade 
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sådana om de ansåg det mer lämpligt eller lättare att komma ihåg. Varje intervju genererade 

två händelser per intervju som totalt blev 16 händelser. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av bandspelare och varje intervju tog cirka 30 minuter. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant senast en vecka efter intervjutillfället. Författarna har transkriberat hälften av 

intervjuerna vardera. Avsikten med bandupptagningen var att säkerställa att ingen information 

gick förlorat och att transkriberingen genomförs exakt efter vad som sas under intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Analys 

Datamaterialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys utarbetad av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Författarna Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver 

att kvalitativ innehållsanalys är lämplig som metod för tolkning av olika texter. Utifrån 

datamaterialet identifieras likheter och olikheter i texten. Datamaterialet lästes igenom 

flertalet gånger, främst enskilt men även gemensamt för att få en känsla av helhet. Därefter 

identifieras meningar eller fraser som är relevanta för studiens syfte så kallade 

meningsbärande enheter. Dessa kondenseras, vilket innebär att texten görs kortare, utan att det 

centrala innehållet tappar väsentligheter (Figur 1). (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Kondenserade enheter namngavs med en kod som markerats med en färgpenna. Koderna 

jämfördes för att finna likheter och skillnader. En kategori beskrivs enligt Lundgren och 

Hällgren Graneheim (2008) som flera koder med liknande innehåll. Koderna grupperades 

därefter under preliminära underkategorier som utmynnade ut i huvudkategorier. Resultatet 

består av två huvudkategorier med sju underkategorier, se figur 2. 

Kategoriernas förankring i intervjuerna framgår av tabell 1. 

 

Meningsenhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

”området hon 

hade ont i, 

hon tar sig 

direkt över 

höftpartiet då, 

hon har även 

ont in mot 

ljumsken” 

 Smärta över 

höftpartiet mot 

ljumsken 

 Ont och 

markerar 

smärta 

 Vad sjuksköterskan 

ser 

 Utifrån 

tecken och 

symtom 

Figur 1. Beskrivning av stegen i den kvalitativa innehållsanalysen. 
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Tabell 1. Matrisen visar vilka intervjuer data hämtats ifrån under de olika kategorierna. 

*Intervju 3 är med i resultatet men inte representerat med något citat. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna studie följer forskningsetiska riktlinjer (HSFR, 2002). Forskningsetiska riktlinjer berör 

fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (HSFR, 2002). För att svara på informationskravet fick sjuksköterskorna 

information skriftligt om studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga II). För att intervjuerna 

skall svara upp till konfidentialitetskravet informerades sjuksköterskorna om att allt material 

skall hanteras konfidentiellt så att namn eller andra personuppgifter inte skall kunna härledas. 

Utifrån resultatet skall texten vara bearbetad så att det inte går att härleda till deltagarna. 

Samtyckeskravet uppnåddes genom att sjuksköterskorna är informerade om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta utan att ange förklaring. Ett skriftligt samtycke 

(bilaga IV) har givits av sjuksköterskorna att medverka i studien. För att uppnå 

nyttjandekravet kommer inte data från intervjuerna användas på annat sätt än i studien. Det är 

endast författarna och handledaren som har läst intervjumaterialet. Datamaterialet och det 

inspelade banden förvaras och hanteras på ett hänsynsfullt och säkert sätt som garanterar 

konfidentialitet. Endast författarna har tillgång till namn och adress till sjuksköterskorna. 

Godkännande för studien från etisk nämnd behövs inte inhämtas då studentarbeten inte berörs 

av krav på etiskprövning (SFS 2003:460). Informanterna som så önskar kommer att erbjudas 

ett exemplar av genomförd studie efter kursens avslut. 

Huvudkategori Underkategori Intervju 

Att bedöma utifrån tecken och 

symtom 

Vad sjuksköterskan ser 1,2,4,7,8 

Vad sjuksköterskan lyssnar till 1,2,4,5,6,7,8 

Vad erfarenheter säger 2,4,5,7 

Beslutsstöd, direkt, indirekt 2,5,7,8 

   

Att skapa en god relation 

Förklara och informera 1,2,6 

Lugn skapar trygghet 1,2,5,7, 

Delaktighet och samförstånd 1,2,4,5,7 
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RESULTAT 

Sjuksköterskans erfarenheter av bedömning av patienter inom prehospital sjukvård. 

Resultatet bygger på analys av data från samtliga intervjuer. Vi har valt att presentera 

resultatet i huvudkategorier respektive underkategorier, med tillhörande förklaringar av dessa. 

Nedan illustreras (figur 2) matrisen vi utgått ifrån vid sammanställning av resultatet. Citat 

används för att styrka resultatet och dessa skrivs med kursiv stil. Huvudkategorierna Att 

bedöma utifrån tecken och symtom och Att skapa en god relation. 

 

Huvudkategorier   Underkategorier 

Att bedöma utifrån tecken och symtom Vad sjuksköterskan ser 

Vad sjuksköterskan lyssnar till 

Vad erfarenheten säger 

Vad beslutstödet anser 

Att skapa en god relation Förklara och informera 

Lugn skapar trygghet 

Delaktighet och samförstånd 

Figur 2 Matrisen visar kategorier med tillhörande underkategorier. Erfarenheter av 

bedömningssituationer.  

Att bedöma utifrån tecken och symtom 

Utifrån tecken och symtom kategoriseras av sjuksköterskans observationer, i första hand 

intryck från sinnen, men även vad den kliniska blicken säger sjuksköterskorna enligt tidigare 

arbetslivserfarenhet. Dessa kategorier beskriver vad sjuksköterskan ser när hon träffar 

patienten, alltså olika observationer. Underkategori vad sjuksköterskan lyssnar till, avser det i 

patientens utsago sjuksköterskan lyssnar till, för att få ytterligare information än vad hon ser. 

Patientens berättelse bildar utgångspunkt i bedömningen. I vissa fall är den viktigaste 

informationen och mest signifikanta vägvisningen mot den viktiga anamnesen. Vad 

erfarenheten säger, innebär vad sjuksköterskans arbetslivserfarenhet säger. Den magkänsla 

som uppstår och som påstår att det måste vara något annat som ligger tillgrund för patientens 

symtom och tecken än det som är rent uppenbart. Vad beslutstödet anser beskriver hur 

sjuksköterskan använder beslutstödet i prehospital sjukvård. De variationerna som finns i 

användandet av beslutstöd.  

Vad sjuksköterskan ser 

Vad sjuksköterskan ser avser belysa vad sjuksköterskan observerar då hon utför bedömningar 

av patienter i prehospital vård. Sjuksköterskan letar vid första anblicken efter synbara tecken 

till sjukdom eller skada. 

 

”benet är lite förkortat och utåtroterat, ganska klara tecken på att det är collumfraktur”.(I 4) 
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Sjuksköterskan letar efter tecken på att patienten på ett direkt sätt i förhållande till 

kroppsspråket markerar smärtan. 

 

”området hon hade ont i, hon tar sig direkt över höftpartiet”.(I 1) 

 

Sjuksköterskan har kompetens att bedöma patienten även utifrån central påverkan som ger 

uttryck för illabefinnande. Dessa symtom kräver ingen muntlig förklaring av patienten, 

sjuksköterskan observerar dessa tecken som en del i sin bedömning. 

 

”blek och kallsvettig och det pärlar sig i pannan”.(I 8) 

 

Sjuksköterskans bedömning är inte statisk, den ses som en levande process för att 

sjuksköterskan skall kunna se om symtombilden förändras. 

 

”ser också att det börja synas lite mera utslag och så runt stället och lite högre upp så”.(I 7) 

 

Sjuksköterskans bedömning tar hänsyn både till patientens synbara tecken till sjukdom, och 

till dennes frånvaro av tecken till sjukdom. Det vill säga att sjuksköterskorna utgår från 

synliga vitalparametrar och tecken på skada. 

 

”inga av de här klassiska symtomen med förkortat ben eller utåtroterat”.(I 1) 

 

Det har framkommit att sjuksköterskan i sitt arbete med bedömningar i prehospital vård även 

väger patienternas uppenbara vitalstatus gentemot vitalparametrarnas utsago. Däribland 

exempelvis puls, saturation och blodtryck. 

 

”hon mår inte så bra men uppvisar inga fysiska symtom på sjukdom”.(I 2) 

Vad sjuksköterskan lyssnar till 

Belyser sjuksköterskans förmåga att lyssna till information om vad som patienten säger, hur 

det framförs och vad som betonas som viktigt enligt denne. Sjuksköterskans förmåga att 

lyssna till det som patienten säger är även det som ligger till grund för bedömningen. Det vill 

säga att det är lika viktigt att lyssna som att se. 

 

”då säger hon. – Jag mår inte riktigt bra alls. När vi kommer ut i bilen är hon nästan lite 

svimfärdig”.(I 7) 

 

Resultatet belyser sjuksköterskornas förmåga att lyssna till patientens egenupplevelse, 

eftersom patienten många gånger känner av vad som är fel. 

 

”han sa flera gånger att: -Jag kan inte förstå att det blev så här, jag känner ju att det är 

blodsockret som är lågt”.(I 5)  
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Sjuksköterskan lyssnar till det patientens säger för vägledning i undersökningen. Detta sker 

som ett steg i bedömningen. 

 

”ont i nacken och i nyckelbenet, det är säkert en fraktur där”.(I 6) 

 

I analysen har det framkommit att sjuksköterskorna ofta lyssnar efter om patienter nämner att 

de upplevt symtom som är signifikanta för ett visst sjukdomstillstånd. 

 

”hon har även ont in mot ljumsken”.(I 1)  

 

Då sjuksköterskan visat patienten att hon vill lyssna på patientens egen utsago om sin 

situation börjar anamnesen så smått ta form. En viktig del för sjuksköterskan i prehospital 

vård är att kunna förmedla patientens normaltillstånd i anamnesen: 

 

”hon sa själv att hon var lite förvirrad och lite glömsk. Hon pratade även om att hon hade 

mycket mediciner och blev lite yr ibland”.(I 6)  

 

En del i bedömningen är att sjuksköterskan lyssnar till vad närstående eller andra i 

omgivningen har att berätta. Det vill säga att sjuksköterskan tar in synpunkter från andra 

människors i omgivningen. Detta anses viktigt för att patienten kan ha missat att delge något 

som anhöriga observerat. 

 

”mannen bredvid sa att han hade ont i bröstet innan”.(I 6) 

 

Det framkom att det i vissa fall finns svårigheter att lyssna till vad patienten säger då de är 

omtöcknade av sjukdom, skada eller påverkade av alkohol och substanser. 

 

”pratar med henne som är uppenbarligen fullt talbar men berusad”.(I 2) 

 

”Hade man sedan gjort bedömningen att han inte, att han var så pass redlös så att han 

kunde, vad skall man säga, att man kunde lita på vad han sa.” (I 4)  

 

Det framkom i analysen att en viktig del anses vara att sjuksköterskan lyssnar till information 

som patienten delger, även om den kan tyckas vara otydligt formulerad. 

 

”Särskilt när både patienten är dåligt kontaktbar och vännen bredvid är lika full han. Då är 

det ju svårt, det gör det mycket svårare. Man får lov att ta de på allvar med”.(I 8) 

Vad erfarenheten säger 

Kategoriseras av känslan som sjuksköterskorna får vid bedömning av patienterna. Det vill 

säga sinnesintryck som filtreras genom erfarenhet av tidigare patientfall. Sjuksköterskor med 

arbetslivserfarenhet inom prehospital sjukvård utvecklar en viss intuition inför bedömningar. 
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Denna intuition uppstår som ett sätt att jämföra patienter sinsemellan, och kan i vissa fall 

vägleda sjuksköterskan åt att det måste vara något annat än det uppenbara som ligger tillgrund 

för patientens symtom och tecken. 

 

”Det känns ändå som att han är lite för slö för bara ha ramlat och slagit sig, eller bara fått 

en collum fraktur”.(I 4) 

 

Erfarenheten till trots kan det vara svårt att exempelvis diskutera med patienten, när det 

viktiga samförståndet inte råder. 

 

”hon är alldeles för full för detta så situationen i sig var lite jobbig men vi tar ändå beslutet, 

grunden av erfarenhet att åka därifrån”.(I 2) 

 

I sammanhang då sjuksköterskan reflekterar över sitt handlande är det bra att gå igenom vad 

som har hänt och vad man kan göra bättre, om det skulle uppstå en liknande situation.  

 

”Då skulle det vara de här senreaktionerna förekommer ju, det tror jag att jag är mer 

observant på nästa gång”.(I 7) 

 

När sjuksköterskan är oerfaren undersöker hon mer utifrån värden istället för att lita på sin 

erfarenhet. 

 

”Det hade jag gjort idag men man var ny och ville se värden och allting. Idag kanske jag 

hade satt en nål och sprutat lite socker på honom”(I 5). 

 

I analysen framkommer att bedömningen är en process som ständigt utvärderas. 

Sjuksköterskan observerar tecken och symtom och är observant på förändringar i patientens 

tillstånd.  

  

”Man måste förändra sitt, ha bedömningen levande hela tiden så man alltid evaluerar eller 

man funderar på om det var rätt eller man ska göra någon annan bedömning”.(I 7) 

Vad beslutstödet anser 

Sjuksköterskan inom prehospital vård har till sin hjälp olika typer av beslutsstöd. 

Beslutsstödet skall tillämpas för att underlätta bedömningen. Vid analysen framkom att 

sjuksköterskan ofta använder beslutsstöd i bedömningen av patienten, dock sker 

användningen på varierande sätt. Beslutsstödet kan användas i en direkt bedömning då 

sjuksköterskan analyserat patientens synbara och upplevda symtom och sett i vilken kategori 

patienten placeras. 

 

”Men hon blev triagerad orange för att hon, ja, fallskadan med högenergiskt våld helt 

enkelt”.(I 5) 
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Indirekt uttrycks att sjuksköterskan vet vad som står i beslutsstödet och därför inte anser att 

det är nödvändigt att söka i beslutsstödet rent fysiskt.  

 

”jag vet ju ungefär vad som står i beslutsstödet. Så man kan väl säga att man använde 

beslutsstödet ändå”.(I 8) 

 

”Man kan den ganska hyggligt utantill men jag läste nog inte så”.(I 7)  

 

Sjuksköterskan kan använda sig av olika typer av beslutsstöd att grunda sin bedömning på.  

 

”Det gjorde jag med att jag konfirmera med kardiologbakjouren, som var mitt beslutsstöd.”(I 

7) 

 

I vissa fall är det svårt att göra bedömningen utifrån beslutsstöd på grund av att patienten inte 

medverkar. I de fallen får sjuksköterskan grunda sin bedömning på vad som är uppenbart.  

 

”Det beslutsstödet vi hade var ju att man kunde se att personen var vaken. Medverkade ju inte 

till några att vi kunde få ta några vitalparametrar”.(I 2) 

 

Resultatet påvisar att en del sjuksköterskor anser att trots att beslutsstödet syftar till att bygga 

en plattform för objektiv bedömning spelar ändå sjuksköterskans eget sätt att använda 

beslutsstödet stor roll.  

 

”Det som ligger till grund för bedömningen och att du hittar rätt ESS (emergency symtoms 

and signs) i beslutsstödet är erfarenhet”.(I 8) 

 

Oavsett vad som framgår då patienten triageras anser vissa sjuksköterskor att den egna 

bedömningen är av största vikt. Med det menas att egenansvaret aldrig upphör och att det 

triagerade svaret aldrig är statiskt. 

  

”man måste göra en egen bedömning”.(I 7) 

Att skapa en god relation 

För att kunna ta del av patientens problem försöker sjuksköterskan skapa en god relation med 

patienten och det möte som blir parterna mellan. Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten är viktig för att vården skall optimeras. En relation som initieras av sjuksköterskan 

och genom hennes engagemang och förmågor skapar en delaktighet mellan sjuksköterskan 

och patienten. I mötet är det viktigt att sjuksköterskan uppträder lugnt och bemöter patienten 

med värdighet. En del i tryggheten hos patienten är förtroendet för sjuksköterskan och att 

hjälp som kommer skall inge trygghet och lugn för att skapa en god relation parterna mellan.  
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Förklara och informera 

Sjuksköterskan kan i mötet förklara och informera så att patienten skall förstå och bli 

medveten om vad som kan vara problemet i situationen. Det görs som en del i att kunna 

hjälpa patienten till självhjälp. Sjuksköterskan stannar även kvar för att kunna följa upp och se 

att patienten mår bra. 

 

”Man stannar kvar på plats och ja, följer med ut i köket och tittar så att han får mat och 

dryck och förklarar varför det har hänt och vad man kan göra själv.”(I 2) 

 

För sjuksköterskan är det viktigt hur bemötandet är mot patienten och att detta visas tydligt så 

att patienten kan delge sjuksköterskan det som är viktigt att veta i bedömningen som görs. 

 

”Sätter sig på patientens nivå och inte stå lutad över patienten.” (I 1) 

 

”Framförallt ge patienten tid att lyssnas på så att de får förklara och visa empati.” (I 1) 

 

Patientens utsagor ligger till grund för vad sjuksköterskan baserar sin bedömning på. När 

sjuksköterskan diskuterar med andra kollegor görs det ibland högt så att patienten vet vad som 

sägs i syfte att patienten skall bli mer delaktig och förstå vad som händer. 

 

Sedan när patienten pratat färdigt så får man förklara högt hur vi tänker och vad vi grundar 

mycket information på, bara man pratar med varandra så blir det bra.”(I 1) 

 

”Vi förklarade för henne fysiologiskt vad det var som hände för henne så då vart ju hon insatt 

i situationen också då. Hon blev mer och mer trygg med detta också. (I 1) 

 

Situationer kan i andra fall vara mer komplicerade. Bedömningen är svårare att göra när 

patienten inte är delaktig av en eller annan orsak. 

 

”Och det tror jag att hade han varit nykter så hade han varit med på det. Så det är klart, det 

är mycket svårare med alkohol.” (I 6) 

Lugn skapar trygghet 

Sjuksköterskan skapar en relation med patienten i mötet, hon strävar efter att få patienten att 

känna sig trygg. För att skapa trygghet eftersträvas ett lugnt uppträdande, en förutsättning för 

att kunna etablera kontakt är kommunikation. 

  

”Men kommunikationen med patienten är A och O när det gäller att kunna göra en riktig 

bedömning på en vaken patient. Det är ju vad patienten delar med sig av som styr en hel 

del.”(I 2) 

 

”en bra kontakt med patienten, en bra anamnes, sedan är det klart att det är enkelt om det är 

klara symtom. Kommunikationen är också viktig.” (I 7) 
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Ytterligare aspekter som berör patienten är hur sjuksköterskan uppträder. Uppträdandet som 

sjuksköterskorna har gentemot patienten är det första i kontaktsökandet med patienten. Därför 

är det så viktigt att det första mötet blir bra mellan sjuksköterskan och patienten.  

 

”Dels att gå fram och presentera sig och tala om att vi är här för patienten.” (I 1) 

 

”En stor faktor det tror jag är att vi visar att vi kommer dit och är där för patienten och att vi 

är här för att hjälpa till så att patienten sätter sig i sin patientroll direkt också och är beredd 

att ta emot hjälp.” (I 1) 

 

När sjuksköterskan kommer till platsen är det avgörande hur hon uppträder för att inge 

förtroende för att skapa trygghet och lugn. Det är viktigt för att vinna patientens förtroende, 

ett förtroende som sjuksköterskan måste frambringa hos patienten. 

 

”Det var väl att man hade ett förtroendeingivande uppträdande och visste vad man pratade 

om, det var väl det som gjorde att han kände sig trygg och vågade stanna hemma.” (I 7) 

 

Vid analysen framkommer flera gånger att sjuksköterskan anser att hennes bemötande och 

uppträdande spelar stor roll i mötet med patienten. 

 

”Väldigt mycket beror på hur man själv beter sig. Alltså som man beter sig själv blir man ofta 

bemött.” (I 2) 

 

I andra situationer kan alternativa bemötanden vara avgörande för att patienten kan infinna sig 

i lugn och trygghet. När patienten lugnat sig kan sjuksköterskan undersöka och fråga 

patienten för att kunna göra sin bedömning.  

 

”Det är en positiv grej som jag tycker är värt att tänka på, att det kanske är viktigare att bara 

sitta och prata och hålla handen.”(I 5) 

Delaktighet och samförstånd 

Sjuksköterskan i prehospital vård kan erbjuda en del patienter att få hjälp på plats, 

sjuksköterskan kan i dessa fall hjälpa patienten till egenvård. Med egenvård skall patienten 

kunna hjälpa sig själv. Genom att sjuksköterskan informerar och skapar trygghet kan en del 

avhjälpas redan i hemmet. Ovisshet kan medföra att patienten ringer ambulansen i frånvaro av 

andra sätt att komma i kontakt med sjukvården. 

 

”För på något vis så fick man säga detta att om du bara är lugn så känner du att det blir 

bättre och det hoppas man ju då att hon skall tänka på nästa gång.” (I 5) 
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Samförstånd är ett essentiellt kriterium då det gäller hänvisning till egenvård för patienter i 

prehospital sjukvård. I beslutsfattandet gäller det att sjuksköterskan och patienten delar 

samma åsikt för att ett beslut skall kunna betraktas som samförstånd parterna mellan. 

 

”Det är en förutsättning att få lämna någon hemma att de tycker att det känns bra.” (I 7) 

 

”Frun och den här mannen då är helt med på att kunna stanna hemma och sköta om sin 

sjukdom själv, han är diabetiker sedan många år så därför tar vi beslutet gemensamt 

upplever vi och de är väldigt nöjda med att slippa åka in till sjukhus för det kändes väldigt 

skönt att få hjälp på plats.” (I 2) 

 

I analysen framkommer det att i de fall då patienten inte är trygg med att stanna kvar hemma 

så är det ingen diskussion om att patienten skall få åka med in till sjukhuset, med andra ord 

utesluts egenvårdsalternativet i de fall patient eller anhöriga vill annorlunda. 

 

”För det är ju självklart att patienten bestämmer själv i det här läget. ” (I 1) 

 

Sjukvården är frivillig och vill inte patienten medverka kan inte sjuksköterskan påtvinga detta. 

Patienten erbjuds vård och vill inte patienten kan inte sjuksköterskan bestämma åt denne. I 

dessa situationer läser sjuksköterskan av situationen för att kunna lämna platsen utan att 

riskera patientens hälsa.  

 

”Hon blev mer och mer trygg med detta också. Hon ville ju helst inte in till sjukhus utan hon 

ville vara kvar hemma om det var så då.” (I 1) 

 

I andra situationer när sjuksköterskan vårdar patient som på grund av sitt tillstånd inte kan 

förmedla sig, informeras patienten genom att sjuksköterskan i bedömningen förklarar och 

informera högt för att inte kränka patienten.  

 

”Det är ju inte bara att knäppa upp skjortan på honom. Man säger ju att nu sticker jag i 

armen, man får ändå liksom prata med dem även om man inte får något svar.”(I 4) 

RESULTATSAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis visar resultatet att sjuksköterskan inom prehospital sjukvård tar till sig 

verkligheten som grund för bedömningar. Beträffande beslutsstöd framkom olikheter i hur 

detta används. Det finns inga rätt eller fel i bedömningen utan det som kan avgöra utfallet är 

om patienten är nöjd med den vården. Vidare visar resultatet att sjuksköterskan fokuserar på 

att patienten skall vara delaktig och informerad. Nyckelord som återkommer är 

kommunikation och trygghet som är basen för att mötet i prehospital sjukvård skall bli 

optimalt. 
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METODDISKUSSION 

Eftersom syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av bedömningar inom 

prehospital sjukvård valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ innehållsanalys beskrivs av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008). Metoden lämpar sig väl när syftet är att granska 

materialet förutsättningslöst, induktivt. Kvalitativa intervjuer ger varierande skildringar av 

sjuksköterskornas upplevelser av bedömningssituationer. Detta svarar upp mot studiens syfte. 

Sjuksköterskorna har fått beskriva två olika patientfall, en situation där de anser 

bedömningssituationen gick bra och en som de tyckte gick mindre bra. Intervjuerna hade en 

öppen struktur, uppbyggd av huvudfrågor med möjligheter till att ställa följdfrågor för att 

förtydliga eller få fram ytterligare erfarenheter. Alternativet till intervjuer hade varit enkäter, 

men det valdes bort av den anledningen att det inte ansågs lämpligt. Eftersom avsikten är att 

beskriva erfarenheter, kan det ibland vara nödvändigt att be informanterna att utveckla eller 

förtydliga information något som omöjliggörs vid studier i enkätform. 

 

För att veta om frågorna inför intervjuerna var relevanta och svarade mot syftet, gjordes en 

provintervju. Provintervjun gav indikationer på hur och vad som kan utvecklas till de andra 

intervjuerna. Vid transkription av provintervjun gjordes en upptäckt att intervjuaren till en 

viss del styrde sjuksköterskans svar genom att ställa ledande frågor som grundar sig på 

förförståelse. Upptäckten ledde till att vi tänkte igenom följdfrågorna ytterligare vid 

kommande intervjuer. Det vill säga att bristerna användes för att förbättra de kommande 

intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det inte längden på intervjun som är 

avgörande, utan kvalitén på intervjun. Intervjuerna genomfördes på de ambulansstationerna 

där sjuksköterskorna var verksamma. Intervjuerna genomfördes ostört. Ingen av intervjuerna 

fick avbrytas på grund av utryckning. Ingen av författarna har tidigare gjort intervjuer i denna 

utsträckning och har lärt mycket under de intervjutillfällen som varit. Alla tillfrågade 

sjuksköterskor valde att delta. 

 

Vi anser att analysprocessen efter intervjuerna var den svåra och mest utmanande delen av 

metoden. Vi har plockat ut olika meningsbärande enheter och sedan kodat och kategorisera 

materialet. En process som är tålamods- och tidskrävande och som har krävt en kontinuerlig 

diskussion och reflexion. För att underbygga resultatet finns löpande citat med från det som 

framkommit vid intervjuerna. För att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i materialet 

ytterligare finns en matris som beskriver hur/vad olika delar är tagna ur de olika intervjuerna 

(Figur 2). I analysprocessen har båda författarna läst igenom datamaterialet för att öka 

studiens tillförlitlighet. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver att begreppen 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som används för att styrka resultatet 

inom kvalitativ innehållsanalys. De åtta intervjuer som gjordes är förmodligen inte tillräckliga 

för att generalisera något från vad som framkom i resultatet. Det ger ändå en bild av 

sjuksköterskornas erfarenheter av bedömningar i prehospital vård inom Skaraborgs sjukhus.  

 

Författarna har tidigare erfarenhet av omvårdnad då båda arbetar inom vården sedan år 2000. 

Erfarenheten ligger till största delen av arbete inom akutsjukvård på sjukhus eller inom 
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ambulansverksamhet. Vi är medvetna om att det föreligger en viss förförståelse, men vi har 

haft en strävan att hålla oss helt objektiva och analyserat data förutsättningslöst. Olsson och 

Sörensson (2007) beskriver att förförståelse bör redovisas för att svara mot kvalitetskravet. 

Analysprocessen har medfört att ett resultat har kunnat sammanställas utifrån de kodade 

meningsbärande enheterna (Figur 1). Analysförfarandet har gått genom de olika 

underkategorierna de samt senare kategorierna. Processen har hela tiden varit levande och 

ändrats med tiden allteftersom nya mönster påträffats. Preliminära underkategorier arbetades 

fram för att kunna få en struktur att arbeta ifrån. Dessa kategorier har senare ändrats när 

resultatet vuxit fram. Dock har de hela tiden avvägts mot studiens syfte. 

RESULTATDISKUSSION 

Vid analysen har vi kunnat urskilja omständigheter som är tydligt framträdande i 

sjuksköterskans bedömning. En tydlig omständighet är erfarenhet. Vid analysen framkommer 

även att beslutsstöd som skall vägleda sjuksköterskan i bedömningen används, men på olika 

sätt. Vissa använder det direkt genom att granska de olika stegen medan andra har den mer 

eller mindre i huvudet. Enligt sjuksköterskorna litar de mer på sin erfarenhet mer än vad de 

litat på beslutsstödet. De sjuksköterskor som har mindre erfarenhet kan förankra sina beslut 

med beslutsstödet, om hon inte kan för att förlita sig på sin erfarenhet. Det framkommer även 

att erfarna sjuksköterskor granskar beslutstödet noggrannare då de inte träffat på likande fall 

tidigare. Detta väcker frågan om det kan finnas fall som blivit mindre bra på grund av att 

sjuksköterskan avstått från att granska beslutsstödet jämfört med en sjuksköterska som följt 

beslutsstödet mer noggrant. 

 

Resultatet samanställdes i två huvudkategorier. Kategorin Att bedöma utifrån tecken och 

symtom berör de intryck sjuksköterskan grundar sin bedömning på samt de olika känslor som 

upplevts i samband med bedömningssituationer. Sjuksköterskans erfarenhet har också tagits i 

beaktning Beslutsstöd som skall underlätta bedömningen för sjuksköterskan ligger som en 

underrubrik. Vi vill se om det varit aktuellt med beslutsstöd i de patientfall sjuksköterskorna 

berättat om. Kategorin Skapa en god relation valdes för att påvisa vad sjuksköterskan gör för 

att stimulera patientdelaktigheten och vad som anses ligga till grund för en god relation. 

 

Sjuksköterskan grundar sin information kring patienten genom att observera tecken och 

symtom samt genom att kommunicera. Wireklint Sundström (2005) menar att sjuksköterskan 

samlar data framförallt baserat på det patienten säger och inte stirrar sig blind på vad siffror 

och symtom säger. Sjuksköterskan anser sig på detta sätt närma sig patienten för att till en 

början observera på avstånd. Att ha förmåga att observera på avstånd anses viktigt framförallt 

då rådande förhållande kring en patient är oklart. Resultatet i vår studie påvisar hur 

sjuksköterskan använder sig av sin observationsförmåga av yttre omständigheter. 

Observationsförmågan fyller i luckor i anamneser som upplevs bristfälliga. Wireklint 

Sundström (2005) har beskrivit hur sjuksköterskan bör hantera bedömningar i mötet med 

patienter i prehospital vård. Författaren menar att yrkesverksamma sjuksköterskor bör inleda 
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med att inspektera patientens allmäntillstånd. I vårt resultat framgår hur sjuksköterskan 

närmar sig patienten och observerar tydliga tecken till sjukdom. Hon börjar med att inspektera 

synliga tecken till sjukdom som hudkostym, felställningar på skelett och leder eller tecken till 

blödning. Sjuksköterskan går sedan vidare i sin inspektion genom att kontrollera patientens 

vitalparametrar samt genom att inleda samtalet som på sikt skall ta form till en anamnes. 

Dahlberg et al. (2003) har påpekat hur patienten är expert på sig själv och sin sjukdom. Med 

utgångspunkt i detta perspektiv borde det anses brukligt att bygga upp bedömningen med 

patientens egenupplevelse i anspråk. Socialstyrelsen påvisar detta faktum genom att belysa 

hur varje individ är expert på upplevelsen av sin egen ohälsa. Patienten har den bästa 

kännedomen om sin egen kropp och sin egen situation (Socialstyrelsen, 2010). Förutom dessa 

föreskrifter är det styrdokument som följs i dessa fall kompetensbeskrivningen, det vill säga 

alla patienter har rätt till lika vård och enbart den som har uppenbara behov att föregå 

sjukvården skall ges företräde till den (Socialstyrelsen, 2005). I vårt resultat framkommer att 

sjuksköterskor i prehospital vård bör ha förmågan att insamla en bra anamnes som bygger på 

vad hon ser och vad hon lyssnar till. Att skapa en bra grund för anamnesen är viktigt av 

många anledningar. För det första är sjuksköterskan i ambulansen sjukvårdens förlängda arm 

som når hela vägen in i patientens hem. Sjuksköterskan har tagit steget in i patientens 

hemmiljö och uppträder på ett respektfullt och förtroendegivande sätt. För det andra är 

ambulanssjukvården patientens första kontakt med sjukvården, och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan i ambulans har förmågan att optimera detta möte och att stimulera patientens 

medbestämmanderätt i vård och omvårdnad. 

 

Socialstyrelsen (2010) menar i patientdelaktighetslagen att ett professionellt bemötande 

kännetecknas av att alla patienter bemöts och vårdas med respekt och omtanke oavsett 

personliga egenskaper, ålder, kön, eller funktionshinder. Den tredje anledningen till varför 

grundandet av anamnesen är så otroligt viktigt är kopplat till patientens habitualtillstånd. Att 

observera och kommunicera med patienten i hemmet är en möjlighet som inte finns för någon 

annan instans inom länssjukvården än sjuksköterskan i ambulans Mötet ger betydligt större 

möjlighet att tillvarata patientens livsvärld. Som innebär på ett bra sätt observera både 

tillgångar och brister i patientens egenvård. När sjuksköterskan i ambulans på ett 

välformulerat sätt sammanställer detta i anamnesen, ges möjlighet att tillvarata informationen 

även av mottagande personal på sjukhuset. Informationen kommer slutligen följa patienten 

genom hela vårdkedjan. Wireklint Sundström (2005) menar att behovet av att skapa en god 

anamnes får den omedelbara konsekvensen att en förtroendeingivande relation måste skapas 

relativt snabbt. En relation som uppkommer ur en i många fall akut situation. 

 

Erfarenhet är en egenskap som i vissa fall har kunnat vara avgörande för utfallet i 

sjuksköterskans bedömning. Med det menas inte att alla som arbeta inom 

ambulansverksamheten måste vara erfarna. Erfarenheten ger sjuksköterskan en grund att stå 

på vid tillfälle då det är svårt att ge ett bra svar på vad som kan vara orsaken till sjukdom. I 

sjuksköterskornas yrkeskarriär är det viktigt att grunda erfarenheten i första hand på empiriskt 

ackumulerad erfarenhet. När en mängd bedömningar utförts, skall sjuksköterskan kunna 

jämföra sina egna erfarenheter med andras. Bruce, Dahlberg och Suserud (2003a) gjorde en 

intervjustudie med syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter kring bedömningen av 
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patienter prehospitalt. Där framkom att sjuksköterskor ansåg att deras egen förmåga att vara 

förberedd på det oförutsägbara är av största vikt. Indikationer påvisar att det finns fördelar i 

att läsa patientjournaler. Framförallt då sjuksköterskan varit inblandad i patientens sjukvård. 

Samtidigt är detta svårt att genomföra, eftersom patientjournallagen ämnar skydda patienten 

från obehörigas intrång i dennes journal (SOSFS 2008:14). En synpunkt som visas i resultatet 

är sjuksköterskans strävan att möta patienter föresättningslöst, det framhålls som en nackdel 

att tidigare patientfall finns att jämföra med. En utmaning i sjuksköterskans vardag tycks vara 

att försöka förbise denna form av förförståelse innan mötet med patienten. Dahlberg et al., 

(2003) menar att det är viktigt att se varje person som individ för att kunna mötas så 

förutsättningslöst som möjligt. I analysen finns information som påpekar att denna process 

råder. Trots att information gällande patienten i vissa fall framkommer på ett tvivelaktigt sätt 

ämnar sjuksköterskan samla in denna information. I nästa steg påbörjas bearbetning av vad 

som anses relevant i bedömningen. Med ett bemötande som genomsyras av en säker attityd, 

skapas ett lugn och ett förtroende för sjuksköterskan (Wireklint Sundström, 2005). 

 

Resultatet visar att flertalet av sjuksköterskorna använder beslutsstöd på ett eller annat sätt. 

För att förtydliga detta har vi valt att i resultatet presentera bedömningen utifrån direkt eller 

indirekt användning. Direkt användning avser att sjuksköterskan jämfört patientens anamnes 

med METTS triage och på så sätt fått fram den triage färg patienten skall ha. Indirekt 

användning menas att sjuksköterskan gjort bedömningen enligt egen erfarenhet samt utifrån 

vetskapen om vad som står i METTS triage. Därefter placeras vad som framkommit under 

den kategori som patientens symtom påvisar i METTS triage. Kommunikationen spelar en 

stor roll i insamlingen av information. En viss oenighet finns bland sjuksköterskor, men med 

hjälp av beslutsstödet har sjuksköterskan ändå kunnat få en viss vägledning i sin 

patientstyrning. Vi vill härleda detta till att sjuksköterskan inom prehospital vård har olika 

ställen för att förankra sitt beslut på. I samspelet mellan patient och sjuksköterska identifieras 

vårdbehov och beslut tas om diagnostik, behandling och rehabilitering (Socialstyrelsen 2010). 

Angående hänvisning med hjälp av beslutsstöd har framkommit att sjuksköterskan i vissa fall 

tvingas att följa beslutsstödet, trots att vederbörandes erfarenhet har talat om annat. 

Socialstyrelsen har i likhet Eide och Eide (1997) beskrivit att vårdsituationen i sig är en 

asymmetrisk relation, där sjuksköterskan i egenskap av vårdare står för expertkunskapen och 

patienten ses som novis. Beslutsstödet kanske i detta fall kan ses som en brygga mellan de 

två, genom att företräda patienten och undslippa påverkan av sjuksköterskans erfarenhet. 

Sjuksköterskor har även påpekat det faktum att bedömningen utförs med hjälp av beslutsstöd, 

vilket inte alls utesluter en egen bedömning. Det är utifrån erfarenhet som en bra bedömning 

framkommer. Det är också tack vare erfarenhet som sjuksköterskor anser att de finner rätt 

kategori för varje patient, samt att avvikande tecken på vitalstatus observeras på ett mer 

effektivt sätt utifrån erfarenhet. Detta understryker att beslutsstödet används, men de rent 

praktiska delarna av användandet anses ofta onödiga eftersom de redan utförts rent 

tankemässigt. Vidare anser sjuksköterskorna att de i många fall kan beslutsstödsverktyget 

utantill. I det fall det råder tveksamheter kan det vara aktuellt med en noggrannare 

granskning.  

 



 

24 

 

Sjuksköterskor har påpekat att kommunikation är en viktig del i mötet med patienten. Som 

ovan nämnt är kommunikation en central del under utfärdandet av anamnesen. I resultatet 

framkommer även fakta som påvisar vikten av kommunikation när patienten beskriver sina 

tecken, symtom och upplevelser. Ett sätt att förbättra sin bedömningsförmåga är att aldrig 

förbise det som patient och anhöriga säger hävdar en av sjuksköterskorna. Detta stämmer bra 

överens med det som tidigare nämnts av Eide och Eide (1997). Att sjuksköterskan skapar en 

god relation genom kommunikation är ett faktum som påvisas även i socialstyrelsens 

föreskrifter om patientdelaktighet. Skriften avser belysa vårdens uppgift att, med respekt för 

människors lika värde, välja det vårdalternativ som bäst tillgodoser individens behov av god 

vård (Socialstyrelsen, 2010). I vår analys framkommer att sjuksköterskor stävar mot att lyssna 

till patient och anhörig. Med avsikt att inte missa viktig information och även för att 

delaktighet stimuleras då patienten och anhöriga känner att de blir uppmärksammade. 

Kihlgren (2009) hänvisar till Eldh (2006) som menar att en god delaktighet genomsyras av 

kommunikation baserad på respekt för patientens kunskap. Vidare finner vi likheter i 

resultatet när det gäller bemötande. Flertalet berättar hur de anser sjuksköterskan bör uppträda 

samt vad som är essentiellt för att bygga upp ett förtroende och skapa trygghet hos patienten. 

Patienter har i studier (Wireklint Sundström, 2005) nämnt att ett trevligt och lugnt bemötande 

från ambulanspersonalen gör patienten hoppfull på en lyckad vårderfarenhet. Sjuksköterskor 

vill eftersträva trygghet genom att göra patienten delaktig. Det uppnås delvis att resonemanget 

kring patienten görs tydligt och förs högt inför patienten ifråga. Detta belyses även av 

Dahlberg et al. (2003) att sjuksköterskan skapar trygghet genom engagemang och på ett lugnt 

sätt lyssnar och tar del av patientens berättelse. I motsats till detta råder en viss tvetydighet i 

resultatet gällande hur detta görs. Det framgår exempelvis att vissa sjuksköterskor anser den 

bästa vägen till optimerad relation är genom att sträcka ut handen och lyssna. Kihlgren (2009) 

påvisar att patienten har ett stort behov av fortlöpande information om vad som skall hända. 

Kihlgren (2009) bestyrker en egen studie genom att påpeka att rätten till information utgjorde 

den viktigaste faktorn gällande hur patienten görs delaktig. Såväl patienter som anhöriga och 

vårdare deltog i studien (Kihlgren, 2009). Enligt socialstyrelsens riktlinjer gällande 

patientdelaktighet menas att patienten ska kunna ta ställning till olika behandlingsalternativ 

och ge giltiga samtycken. En viktig del för ökad förståelse är att informationen ges på 

patientens nivå. En förutsättning för detta är att vederbörande har förmåga att förstå den 

information som lämnas för att kunna överblicka konsekvenserna av sitt beslut 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska anges att sjuksköterskan bör ge stöd 

och vägledning i dialog med patienten och närstående för att delaktighet i vård och 

behandling ska fungera så bra som möjligt (Socialstyrelsen, 2005). En strävan att göra 

patienten delaktig är viktig, inte minst i de fall då patienten på grund av sjukdomstillstånd 

eller intag av substanser har bristande autonomi. Socialstyrelsen (2010) menar att förmågan 

som patienten innehar att fatta ett beslut kan ibland vara nedsatt på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Förklaringen tycks vara att patienten inte kan på ett tydligt sätt redogöra 

för sin situation. Graden av autonomi är beroende av förmågan att fatta egna beslut, det menas 

att patientdelaktigheten underlättas med hjälp av kommunikation (Kihlgren, 2009). Vidare i 

resultatet angående sjuksköterskors upplevelse av patientens delaktighet har det framkommit 
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bland annat att det kan vara svårt att alla gånger förvissa sig om patientens delaktighet. Detta 

gäller framförallt då patienten varit påverkad av alkohol eller läkemedel. Det råder enighet om 

att ovanstående faktorer, det vill säga intoxikation och ovilja att medverka, leder fram till 

situationer då det är svårast att göra en korrekt bedömning. Möjlighet till egenvård 

exemplifieras genom att sjuksköterskorna beskriver hur patienter har lämnats i hemmet och 

fått råd om egenvård av sjuksköterskan i ambulansbesättningen. Även hänvisning till 

egenvård tycks att döma av analysen vara svårast då personen i fråga är påverkad av alkohol 

eller andra substanser. Ahl m.fl., (2005) menar att utvecklingen kommer leda 

ambulanspersonal att i större utsträckning hjälpa patienter välja mellan olika vårdnivåer. 

Författaren förutspår ett förändrat arbetssätt i framtiden, för att hjälpa patienter till rätt 

vårdnivå samt för att undvika problem som överfulla akutmottagningar och överdriven 

väntetid (Ahl m.fl., 2005). Motpolen till detta redovisas av Hjälte, Suserud, Herlitz och 

Karlberg (2007) som framhåller att i vissa fall transporterar ambulansen rent slentrianmässigt 

patienten till den närmaste akutmottagningen. Resultatet visar att patienten i allra högsta grad 

styr i ett egenvårdssammanhang. Den är av största vikt att hänvisning till egenvård sker i 

samförstånd med patienten. Det är den som har ett hälsoproblem som avgör om och när han 

eller hon vill eller behöver söka sjukvård (Socialstyrelsen, 2010). 
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SLUTSATS 

Studien visar att sjuksköterskan inom ambulansen värderar en mängd olika fakta i sin 

bedömning. Tecken som sjuksköterskan kan se och lyssna sig till. Resultatet påvisar även hur 

sjuksköterskans erfarenhet spelar in vid bedömningen. Bedömningen har på olika sätt kunnat 

styrkas med att sjuksköterskorna använder sig av beslutsstöd men på olika sätt. I resultatet har 

även erfarenhet framstått som en viktig del i bedömningar. Att ha varit med om ett tillstånd 

tidigare kan medföra att sjuksköterskan snabbt kan hänföra till sin erfarenhet och snabbt sätta 

in behandling eller snabb transport för vård på sjukhus. Men studien visar även att erfarna 

sjuksköterskor stöter på nya tillstånd som gör att de evaluerar sina bedömningar. All 

erfarenhet är empiriskt ackumulerad. Det som även påvisas är att sjuksköterskans uppträdande 

mot patienten har betydelse. Ett lugnt bemötande skapar trygghet. Information och förklaring 

behövs för att patienten skall bli medveten om situationen och sjuksköterskans resonemang. 

Ett enkelt att göra det på kan vara att tänka högt. 

 

Under studiens gång återfinns intressanta infallsvinklar för framtida forskning och för fortsatt 

kunskap inom den prehospital sjukvårdvården. Intervjuer eller enkäter till de patienter som 

påbörjat vårdkedjan i ambulans skulle ge information om hur patienten själv upplever 

sjuksköterskans bedömning och mötet dem emellan. Uppföljning för sjuksköterskan via 

patientjournaler ger en indikation om sjuksköterskan gjort en korrekt bedömning, en 

bekräftelse samt en anvisning inför kommande bedömningar. 
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BILAGA I TILL VERKSAMHETSCHEF 

 

Ansökan om att få tillstånd att intervjua sjuksköterskor som arbetar inom prehospital 

sjukvård om deras erfarenhet av bedömningar i mötet med patienter.  

 

Bakgrund 

Vi är två studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammets sista termin vid Högskolan i 

Skövde. Studien kommer att resultera i en kandidatuppsats. 

 

Syfte med studien är att är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av bedömningar i mötet 

med patienter inom prehospital vård.  

 

Av bifogat informationsbrev till sjuksköterskorna framgår hur undersökningen kommer att 

genomföras. 

 

Efter slutförd studie kommer deltagarna erbjudas ett exemplar av studien. Studien kommer 

även att publiceras på databasen DIVA via högskolan i Skövde.  

 

Vi önskar få hjälp av berörda enhetschefer att välja ut lämpliga intervju deltagare. 

 

Härmed ansöks om godkännande att få tillstånd att fråga sjuksköterskor dem om 

eventuellt deltagande i studien under vecka 44 och/eller 45. Tacksam för svar senast 

5/11-2010. 

 

Vid eventuella frågor ta gärna kontakt med någon av oss. 

 

Per Carlström Student   

a08perca@student.his.se  

 

Anders Stensby Student   

a08andgu@student.his.se  

 

Handledare för studien är: 

 

Britt-Marie Gunnarsson 

britt-marie.gunnarsson@his.se   
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Tillstånd att genomföra intervjuerna tillstyrks: 

 

…………………………………….. 

Namn 

 

……………………………………. 

Datum 

 

 

 

 

 

 

Önskas ytterligare information kontakta:  

 

Per Carlström Student  a08perca@student.his.se 

 

Anders Stensby Student  a08andgu@student.his.se  

 

Handledare för studien är: 

Britt-Marie Gunnarsson   britt-marie.gunnarsson@his.se 
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BILAGA II INFORMATION TILL SJUKSKÖTERSKOR 

 

Information och förfrågan om deltagande i en studie som rör sjuksköterskors 

erfarenheter av bedömningar i mötet med patienter inom prehospital vård.  

Vi är två studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammets sista termin vid Högskolan i 

Skövde. Studien om sjuksköterskors erfarenhet av bedömning i mötet med patienter inom 

prehospital vård kommer att resultera i en kandidatuppsats. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av bedömningar i mötet med 

patienter inom prehospital vård. 

 

Studiens genomförande och hantering av data 

Vi kommer att be dig berätta om två situationer där bedömning varit aktuell. Du får gärna på 

förhand fundera över dessa två fall, där i det ena fallet blivit ett lyckat resultat och i det andra 

fallet blivit ett mindre lyckat resultat. Det kan gärna vara tal om relativt nyligen upplevda 

erfarenheter, företrädesvis gällande METTS-triage. Det är endast vi två studenter som vet 

vem som deltar. Allt datamaterial i form av inspelningar och utskriven text kommer att 

behandlas strikt konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. I det 

färdiga materialet kommer ingen att veta vad just du har svarat.  

 

Intervjun kommer att genomföras på en lämplig ostörd plats som väljs av deltagarna. 

Intervjun spelas in på ljudband för att vi efteråt ska kunna skriva ut den ordagrant och 

analysera texten vetenskapligt. Vi kommer att träffas vid endast ett tillfälle och intervjun och 

tar 30-60 minuter. 

 

 

Frivillighet 

Deltagandet i studien är fullständigt frivilligt och du kan avbryta när som helst utan närmare 

förklaring. 

  



 

 

 

BILAGA III FRÅGEGUIDE TILL INTERVJUER 

 

Kort presentation av informanten, titel, år i tjänst inom ambulanssjukvården samt samlad 

vårderfarenhet. 

 

 Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 

Utgå ifrån en situation när du anser att bedömningen gick bra, delaktighet och utfall.  

 Använde du beslutsstöd?  

 Vad påverkade din bedömning? 

 Var patienten delaktig i beslutet? 

 Var egenvård aktuellt i den aktuella situationen? 

 Är det något du känner att du kunde ha gjort annorlunda? 

 

Utgå ifrån en situation när du anser att bedömningen gick mindre bra, delaktighet och utfall.  

 Använde du beslutsstöd?  

 Vad påverkade din bedömning? 

 Var patienten delaktig i beslutet? 

 Var egenvård aktuellt i den aktuella situationen? 

 Är det något du känner att du kunde ha gjort annorlunda? 

 

 I vilka situationer anser du att det är svårast att göra en bra bedömning? 

  



 

 

 

BILAGA IV SKRIFTLIGT SAMTYCKE TILL ATT DELTA I 

STUDIEN 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag är 

införstådd med mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst avsluta min medverkan 

utan att lämna någon förklaring.  

 

 

 

 

 

________________________________  

Datum och underskrift av deltagare 

 

Vid eventuella frågor ta gärna kontakt med någon av oss. 

 

Per Carlström Student 

a08perca@student.his.se  

 

Anders Stensby Student  

a08andgu@student.his.se  

 

Handledare för studien är: 

Britt-Marie Gunnarsson 

britt-marie.gunnarsson@his.se  
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